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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 شرح السنة  "في شرح األربعينالمعين األستاذ ": ربنا الكتيب بعد ستخارة عنوان(
 بالسنة(

 ٔتا ٭تفظ عباده  ااهلل بلطفو ا٠تفي كحفظه اعامله)اٟتياة عيٍت شريكة األستاذة : قيدْتو
 (الصاٟتُت

 مذكر أيب الرباين خريج الشيخ )٤تمد عبد اهلل عبد الرٛتن العريب، : أبو زيداف علق عليو
 (حفظو اهللفقيو 

 مايو ُِّْٚتادل الثانية : تهاهناي، َُُِ/مايو ُِّْالثانية  بداءة الكتابة: ٚتادل/
 أيضان. َُُِ

  كٗتر٬تات األلباين كاألرناؤكط منهاا١تراجع: كتب ا١تكتبة الشاملة خصوصا كتب اٟتديث ،
 ألحاديثها.

 إلى المؤلف رحمو اهلل المعّلق سند 
 حفظو اهلل تعاذل كرعاه:مذكر أيب فقيو الرباين قاؿ أبو زيداف العريب خريج الشيخ 

 سفيان نورأيب ٤تمد اللوذعي شيخنا ا١تقرئ ( ُ)أركم كتاب "األربعُت النوكية" عن 
الفاداين، عن  ياسينالعبلمة ا١تسند الشيخ ٤تمد ( ِ)ا١تكي بارؾ اهلل ُب علمو كعملو، عن 

احملدث ا١تعمر ( ْ)بن ٤تمد غازم ا٢تندم األصل ا١تكي، عن  عبد اهللا١تسند ا١تؤرخ ( ّ)
بن عبد الرٛتن  عبد اهللا١تفيت ( ٓ)بن عبد الرٛتن األنصارم السهارنفورم ا١تكي، عن  محمد

٠تطيب أبيو ا( ٕ)بن عبد ا١تنعم القلعي ا١تكي، عن  عبد الملكا١تفيت ( ٔ)سراج ا١تكي، عن 
بن  عبد اهللا١تسندين ا١تكيُت: ( ٖ)بن تاج الدين ٤تمد القلعي ا١تكي، عن  عبد المنعماإلماـ 

بن عبد  زين العابديناإلماـ ( ٗ)بن علي العجيمي، كبل٫تا عن  وحسن –سادل البصرم 
بن جار اهلل بن ظىهَتة القرشي  عليالقاضي ( ُُ)، عن أبيو( َُ)القادر الطربم ا١تكي، عن 

عبد العز أبيو اٟتافظ ( ُّ)جار اهلل بن العز فهد ا١تكي، عن  محمدا١تسند ( ُِ)ي، عن ا١تك
بن القاضي عبد  محمدكقاضي اٟترمُت ٧تم الدين  –بن النجم عمر بن فهد ا١تكي  العزيز

 محمداإلماـ شرؼ الدين أيب الفتح ( ُْ)الوىاب ا١تالكي، بركاية األكؿ العز بن فهد، عن 
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أخيو اإلماـ ( ُْ)ا١تراغي ا١تدين ٍب ا١تكي، كبركاية الثاين النجم ا١تالكي، عن  بن الزين أيب بكر
العبلمة  أبيهما( ُٓ)بن الزين أيب بكر ا١تراغي، كبل٫تا عن  محمدناصر الدين أيب الفرج 

اٟتافظ ٚتاؿ الدين ( ُٔ)قاضي القضاة زين الدين أيب بكر بن اٟتسُت ا١تراغي ا١تدين، عن 
بن ٤تمد بن إبراىيم  محمدصدر الدين أيب الفتح كا٠تطيب  – المزييوسف بن عبد الرٛتن 
، منها: وبو سائَر مؤلفاتو. النووياإلماـ أيب زكريا ٭تِت بن شرؼ ( ُٕ)ا١تيدكمي، كبل٫تا عن 

ث(، كآّموع، ا١تنهاج، كالتبياف، كاإلرشاد، ك٥تتصره ا١تسمى تقريب اإلرشاد )ُب علـو اٟتدي
 ]كاٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات[ كالركضة، كشرح مسلم، كاإليضاح ُب ا١تناسك.

 الكاتبة مقدمة 
بسم اهلل كاٟتمد هلل. كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل. كال حوؿ كال قوة 

. رب يسر كال تعسر آمُت. إال باهلل. أشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل
ىو ذاؾ فإف من الكتب اٟتديثية النافعة ا١تنتشرة ُب العادل اإلسبلمي ، بعد أما

الكتاب الشهَت ا١تبارؾ ا١تسمى "األربعوف النوكية" الذم رزقو اهلل القبوؿى فأخذ بو 
ما ىو إال ٚتاع أحاديث صحيحة  ،كىذا الذم بُت يديكا١تسلموف شرقان كغربان. 

ربعُت. كقد أٝتيتيو بعد استخارة اهلل تنبغي قراءهتا ١تساعدة فهم أحاديث األ
أرجو من يعلمك ببل ملل. ك ، أستاذأفضل " فقد قيل: الكتاب المعيناألستاذ "

ح أيضا  يأف يبارؾ ُب ىذا الشر "األربعُت" اهلل تعاذل ٓتدميت ٢تذا الكتاب ا١تبارؾ 
 كما بارؾ ُب أصلو. آمُت يا رب العا١تُت. 

أقدـ لكم بعض األمور ا٢تامة كقبل ا٠توض ُب شرح اٟتديث أحب أف 
كاهلل ا١تستعاف  ، كما سًتكف.اٟتيوية ٦تا ينفع طلبة العلم الشرعي إف شاء اهلل تعاذل

 .كعليو التكبلف
 ككتبٍتو: عيٍت ش.ح.
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 نبذة عن اإلمام النووي رحمو اهلل
ـ(  ُِٖٕ-ُِّْىػ،  ٕٔٔ–ُّٔأبو زكريا )٭تِت ىو اإلماـ النوكم  .ُ

ا١تلقب "٤تيي الدين" )لكنو يكره ىذا اللقب. كمع ذلك اشتهر بو جدا( أبو زكريا 
 ٭تِت بن شرؼ اٟتوراين. 

كاف إماما بارعا حافظا أٌمارا با١تعركؼ كناىيا عن ا١تنكر، تاركا للملذات كدل  .ِ
 يتزكج. 

 أتقن علوما شىت.  .ّ
 كرل مشيخة دار اٟتديث األشرفية.  .ْ
 أيفردت ترٚتتو ُب رسائل عديدة.  .ٓ
 .تصانيفو كاستوعبهاأحد تبلميذه كقد عدد ابن العطار  .ٔ
بن  ا١تنهاج ُب شرح مسلم. كمن ىذه التصانيف: هتذيب األٝتاء كاللغات .ٕ

رياض الصاٟتُت ا١تنتخبة.  األذكار. التقريب كالتيسَت ُب مصطلح اٟتديثاٟتجاج. 
)كىو ىذا  األربعوف النوكية. هذبآّموع شرح ا١ت. كىو كتاب جامع كمشهور
 نقبل عن] ٥تتصر أسد الغابة ُب معرفة الصحابة كغَتىا.الذم أنت بصدده اآلف(. 

 [ا١توسوعة العربية العا١تية
ىذا ٥تتصر ا١تختصر من ترٚتة اإلماـ رٛتو اهلل. كإال فطالت الصفحات 

بعض من   إالمن ترٚتتو فليس الذم ىهنا . للكشف عن ترٚتة ىذا اإلماـ العظيم
  كل! بل ىو:
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 ُ!كقطرة من ْترو    !كغيض من فيضو   !قل من كثرو 
 كال أنسى أف أذكر اإلخوة ٔتا كتب اإلماـ النوكم ُب بعض مؤلفاتو:

 فيا ليت من يقرأ كتايب دعا .أموت كيبقى ٚتيع ما قد كتبتو ..
 ...ليا

 كيرحم تقصَتم كسوء فعاليا.لعل اهلل أف ٯتن علي بلطفو ..... 
رٛتة كاسعة كجزاه اهلل عنا كعن ا١تسلمُت خَت اٞتزاء آمُت آمُت  اهلل اإلماـفرحم 
 آمُت.

 
 مقدمة نفيسة

الربىاف ُب علـو القرآف اإلماـ الزركشي ُب قاؿ علماء علـو القرآف كمنهم 
(ِ/ُٕٓ:) 

 .في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن: مسألة
قيل: أحسن طريق التفسَت أف يفسر القرآف بالقرآف فما أٚتل ُب مكاف  -ُ

فقد فصل ُب موضع آخر كما اختصر ُب مكاف فإنو قد بسط ُب آخر فإف أعياؾ 
أٍنزٍلنا علٍيك  }كماقاؿ ربنا: ذلك فعليك بالسنة فإهنا شارحة للقرآف كموضحة لو 

 يًو كىيدل كرٍٛتة لًقٍوـو يػيٍؤًمنيوف{ اٍلًكتاب ًإالٌ لًتيبُتّْ ٢تيمي اٌلًذم اٍختلفيوا فً 
ك٢تذا قاؿ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم: "أال إين أكتيت القرآف كمثلو معو"  -ِ

 يعٍت السنة. 
                                                           

: اقتبسٍتو أختنا األستاذة عيٍت من كتاب شيخي الزاىد أيب ٤تمد ا١تكي حفظو  ُ قلتي
لقرآف" ٔتاالٍع ُب مقدمة كتابو: فتح ا٢تادم الرقيب اهلل، مدير معهد "النصر لتحفيظ ا

 من أدلة فتح القريب آّيب.
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فإف دل يوجد ُب السنة يرجع إذل أقواؿ الصحابة فإهنم أدرل بذلك ١تا  -ّ
 شاىدكه من القرائن ك١تا أعطاىم اهلل من الفهم العجيب. 

 كاالستنباط بالشرط السابق". ِيرجع إذل النظرفإف دل يوجد ذلك  -ْ
 :قلتي كاهلل أعلم 

 فمن األحسن أيضا تفسَت السنة بالسنة. كشرح اٟتديث باٟتديث. 
قاؿ عٍبدي اهلًل: ًإٌف أٍحسن اٍٟتًديًث ًكتابي اهلًل  -َٖٗٔفقد ركل البخارم 

ٌمدو صلى اهلل عليو كسلم.   كأٍحسن ا٢ٍتٍدًم ىٍدمي ٤تي
 

 ؟ األربعين النووية حديث ضعيفىل في 
 !ّبٍلو ما تصور لكم اٞتواب: إم كريب إنو ٟتق.

الفوائد كقد بُت ضعف أحاديثو الشيخ ناظم ٤تمد سلطاف ُب كتابو "
كسيأٌب معنا إف شاء اهلل خبلؿ الشريح بعض البياف  ". فجزاه اهلل خَتا.والقواعد

 .عن ذلك. كاهلل ا١تستعاف

                                                           
ا١ترجع ُب  الشيخ العثيمُت قاؿ ُب "أصوؿ ُب التفسَت"ك فلم يذكر الشيخ "أقواؿ التابعُت".  ِ

. رضي اهلل عنهم(. كبلـ كبار التابعُت الذين اعتنوا بأخذ التفسَت عن الصحابة د): ُب التفسَت
ما تقتضيو الكلمات من ا١تعاين الشرعية أك اللغوية حسب السياؽ، فإف اختلف الشرعي ػ(. ه)

 كاللغوم، أخذ با١تعٍت الشرعي بدليل يرجح اللغوم.
أم: دعوا ما تصور لكم أف أحاديثو كلها صحيحة! * كىذا كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ  ّ

لٌصاٟتًًُت ما ال عٍُته رأٍت، كال أيذيفه ًٝتعٍت، (: يقيوؿي الٌلوي تعاذل أٍعدٍدتي لًًعباًدم آُْ/ٔ)خ 
بٍلو ما أيٍطًلٍعتيٍم علٍيًو!" يريد: اتركوا ما أبصر٘توه ُب الدنيا من ، كال خطر على قٍلًب بشرو ذيٍخرا

 األشياء.
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 شروح األربعين النووية
 

إف شاء اهلل  نا ىذاتاز شر٭تٯتكشركح األربعُت النوكية كثَتة جدا. لكن 
 بكونو "شرح السنة بالسنة". كليس ا١تراد أف ىذا الشريح أفضل من الشركح اٞتباؿ

فعليكم أيها اإلخوة طلبة العلم بالرجوع إذل شركح العلماء ٢تذا . للعلماء الكبار
 األربعُت كمنها:

رٛتو  النووياألحاديث الصحيحة النبوية )للمؤلف  شرح األربعُت النوكية ُب -ُ
 اهلل(

 ْمعاصر ابن تيمية ابن دقيق العيدآّتهد شرح األربعُت النوكية )لئلماـ  -ِ
 (رٛتهما اهلل

 (الُعمري عبد اهللإعراب األربعُت النوكية )للشيخ عمر بن  -ّ
التحفة الربانية ُب شرح األربعُت حديثا النوكية )كمعها شرح األحاديث اليت  -ْ

زادىا ابن رجب اٟتنبلي( )للشيخ فضيلة الشيخ العبلمة إٝتاعيل بن ٤تمد 
 يرٛتو اهلل( األنصاري

 (الشمريتعليقات تربوية على األربعُت النوكية )للشيخ عقيل بن سادل  -ٓ

                                                           
ق. فكاف شابا ُب كفاة  ِٓٔق ككلد ابن دقيق العيد  ِٓٔكابن تيمية أكرب منو! فأنو توُب  ْ

لي ُب كٍ ًر ابن دقيق العيد مع غزارة علمو ظريفا. لو أشعار كملح كأخبار. قالو الزً ابن تيمية. ككاف 
 : ، ُب عهد٫تا علماء كبار مشار إليهم بالبناف فمنهم: الربزارل ٤تدث الشاـك األعبلـ. * قلتي

الذىيب صاحب ، ك ابن كثَت ا١تفسر، ك ابن قيم اٞتوزية احملقق، ك ا١تزم ناقد األسانيد كاأللفاظك 
رحم اهلل اٞتميع. ، من الصوفية: ابن عطاء اهلل السكندرم صاحب اًٟتكم، ك اإلعتداؿميزاف 
 آمُت.
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شيخ العبلمة ٤تمد بن صاحل العثيمُت التلخيص ا١تعُت على شرح اإلربعُت لل -ٔ
 (الشمري)للشيخ سلطاف بن سرام 

 (ابن العثمينشرح األربعُت النوكية )للشيخ  -ٕ
 بن عبد العزيز آؿ الشيخ( صالحشرح األربعُت النوكية )للشيخ  -ٖ
 ىػ( َُِْ :بن ٤تمد سادل ا١تتوَب عطيةشرح األربعُت النوكية )للشيخ  -ٗ

وكم رٛتو اهلل )للشيخ سليماف بن ٤تمد شرح األربعُت النوكية لئلماـ الن -َُ
 (اللهيميد

فتح القوم ا١تتُت ُب شرح األربعُت كتتٌمة ا٠تمسُت للنوكم كابن رجب رٛتهما  -ُُ
 (ٓالبدر العباداهلل )للشيخ عبد احملسن بن ٛتد 

 ٤تمد سلطاف( ناظمالفوائد كالقواعد من األربعُت النوكية )للشيخ  -ُِ
بن  مؤمنميشًكل إعراب أحاديث األربعُت النوكية كتصريفها )للشيخ د.  -ُّ

 صربم غناـ(
أيب بكر ٤تمد السقاؼ  علويالبياف ُب شرح األربعُت النوكية )للشيخ   -ُْ

 األزىرم(
كأخَتان ال أنسى أف أقدـ الشكر لؤلستاذ أيب زيداف العريب على تعليقو على ىذا 

 الكتاب، 
 صمد ا١تعبود:فأقوؿ بعوف ال ،ا١تقصودأكاف الشركع ُب كاآلف 

                                                           
رزقٍت اهلل كاٟتمد هلل اٟتضور ُب ٣تلس ابنو الشيخ عبد الرزاؽ البدر ُب ا١تسجد النبوم  ٓ

الشريف عقب ا١تغرب كىو يدرس ُب التاريخ. فأرجو اهلل تعاذل أف يرزقٍت مرات أخرل زيارة 
الشريفُت مباركة مرضية عند اهلل تعاذل آمُت آمُت آمُت. كإياكم أيضا أيها اإلخوة اٟترمُت 

 القراء. آمُت آمُت كألف أمُت.
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 الحديث األول 
ٝتعت رسوؿ  :قاؿرضي اهلل عنو ] عن أمَت ا١تؤمنُت أيب حفص عمر بن ا٠تطاب 

وإنما لكل امرئ ما  .إنما األعمال بالنيات :يقوؿصلى اهلل عليو كآلو كسلم اهلل 
ومن كانت  .فمن كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو فهجرتو إلى اهلل ورسولو .نوى

ركاه إماما . [ ىاجر إليوىجرتو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتو إلى ما 
٤تمد ابن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة بن بردزبو البخارم  عبد اهلل: أبو احملدثُت

ُب صحيحيهما  :كأبو اٟتسُت مسلم ابن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم
 فةاللذين ٫تا أصح الكتب ا١تصن

 ()أمَت ا١تؤمنُت
أكؿ من لقب بو سيدنا عمر الفاركؽ عليو السبلـ. أما أبو بكر فلقبو: 

 خليفة رسوؿ اهلل عليو السبلـ.
 (أيب حفص)

كلد األسد. فأبو : معناه كنية عمر. كلقب بو لشجاعتو. إذ حفص
 ٔاكليس لو عليو السبلـ كلد اٝتو حفص. كليس ىذا ترخيم. كبَت األسدحفص:  

 ٟتفصة بنت عمر عليهما السبلـ. 
 (عمر بن ا٠تطاب)

على  ضع اٟتقٌ كقد كي ! أشد األمة ُب اإلسبلـ! فٌر منو الشياطُتسيدنا ىذا 
 فلو كاف نيب بعد خاًب النبيُت لكاف عمر!لسانو! 

                                                           
الًتخيم: كأف يقاؿ "يا فلي" كأصلو "يا فبلف". ككقولو عليو الصبلة كالسبلـ: يا  ٔ

 عائش. يريد أمنا عائشة عليها السبلـ.
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صلى رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أنًس ٍبًن ماًلكو  - ُْٗٓالًتمذل ركل 
كأشدُّىيٍم ًَب أٍمًر الٌلًو عيمري !  .أيٌمىًت بًأيٌمىًت أبيو بٍكرو أٍرحمي » اهلل عليو كسلم 

كأٍفرضيهيٍم زٍيدي ٍبني  .كأٍعلميهيٍم بًاٍٟتبلًؿ كاٍٟتراـً ميعاذي ٍبني جبلو  .كأٍصدقػيهيٍم حياء عيٍثمافي 
عيبٍيدة ٍبني  كًلكيلّْ أيٌمةو أًمُته كأًمُتي ىًذًه األيٌمًة أبيو .كأٍقرؤيىيٍم أيىبُّ ٍبني كٍعبو  .ثاًبتو 

قلت: كُب لفظ أٛتد كابن ماجو: "أشدىم ُب دين . * ٕحسنه غرًيبه «. اٍٞترٌاًح 
 اهلل".

عن سٍعًد ٍبًن أيب كقٌاصو قاؿ: اٍستٍأذف عيمري ٍبني  -ّّٖٔكركل البخارم 
ا٠ٍتطٌاًب على رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم كًعٍندهي ًنٍسوةه ًمٍن قيرٍيشو ييكلٍّْمنوي 

فلٌما اٍستٍأذف عيمري ٍبني ا٠ٍتطٌاًب قيٍمن فبادٍرف ، كيٍستٍكًثٍرنوي عالًية أٍصواتػيهيٌن على صٍوتًوً 
فدخل عيمري كرسيوؿي اهلًل صلى ، فأًذف لوي رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم، اٟتًٍجاب

ٌنيًبُّ فقاؿ ال، أٍضحك الٌلوي ًسٌنك يا رسيوؿ اهللً : فقاؿ عيمري ، اهلل عليو كسلم يٍضحكي 
فلٌما ًٝتٍعن صٍوتك ، عًجٍبتي ًمٍن ىؤيالًء البٌلٌب كيٌن ًعٍنًدم: صلى اهلل عليو كسلم

يا : ٍبيٌ قاؿ عيمري ، فأٍنت أحقُّ أٍف يهٍْب يا رسيوؿ اهللً : فقاؿ عيمري . ابٍتدٍرف اٟتًٍجابً 
، نعمٍ : قيٍلنف؟! كال هتٍْب رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم أهتٍبنًٍت ! عديٌكاًت أنٍػفيًسًهنٌ 

فقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل  ،أٍنت أفظُّ كأٍغلظي ًمٍن رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم
ما لًقيك الٌشٍيطافي ساًلكا ، كاٌلًذم نٍفًسي بًيًدهً ! ا يا اٍبن ا٠ٍتطٌابً ًإيهن : عليو كسلم

 فٌجا قطُّ ًإالٌ سلك فٌجا غٍَت فجّْك!

                                                           
7
البلوغ: دل يصٌح من ىذا اٟتديث إال اٞتملة  قاؿ الزىَتم تلميذ األلباين ُب ٗتريج 

 األخَتة منو.
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صلى رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عاًمرو  عٍن عيٍقبة ٍبنً  - ََْٓركل الًتمذل ك 
حسنه : قاؿ«. لكاف عيمر ٍبن ا٠ٍتطٌاًب ، لٍو كاف بٍعًدل نًبّّ » : اهلل عليو كسلم

 غرًيبه ال نٍعرًفيوي ًإالٌ ًمٍن حًديًث ًمٍشرًح ٍبًن ىاعاف. )حسن(
ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو  :قاؿ عٍن أيب ذر   -ِِٔٗأيب داكد كعند 

 )صحيح( .ًإٌف الٌلو كضع اٍٟتٌق على ًلساًف عيمر يقيوؿي بًوً  :كسلم يقيوؿي 
ًإٌف الٌلو جعل اٍٟتٌق » من حديث اٍبًن عيمر مرفوعا:  َْْٔكلفظ الًتمذل 
ًفيًو كقاؿ  فقاليوا، ما نزؿ بًالٌناًس أٍمره قطُّ : كقاؿ اٍبني عيمر«. على ًلساًف عيمر كقٍلًبًو 

ًإاٌل نزؿ ًفيًو اٍلقيٍرآفي على ٨ٍتًو ما ( شٌك خارًجةي ، ًفيوً  اٍبني ا٠ٍتطٌابً : أٍك قاؿ)ًفيًو عيمري 
.  قاؿ عيمري

: عٍن ٭ٍتِت ٍبًن سًعيدو، أٌف عيمر ُِّٖقلت: كمنو ما قاؿ ُب ا١توطأ *** 
اٍبني  :ٍن ؟ فقاؿاٍبني م :ٍٚترةي. فقاؿ :ما اٍٝتيك ؟ فقاؿ :ٍبن ا٠ٍتطٌاًب قاؿ لًرجيلو 

 :ًْترًٌة الٌناًر. قاؿ :أٍين مٍسكنيك ؟ قاؿ :ًمن اٟتٍيرقًة. قاؿ :٦تٌٍن؟ قاؿ :. قاؿًٖشهابو 
فكاف كما  :قاؿ! أٍدرًٍؾ أٍىلك فقًد اٍحًتقيوا :بًأيّْها ؟ قاؿ: ًبذاًت لظى. قاؿ عيمري 
 قاؿ عيمري ٍبني ا٠ٍتطٌاًب رضى اهلل عنو.

 ()ٝتعت رسوؿ اهلل
إذ يدؿ على ثبوت لقاء الشيخ ثبوتا ال يقبل ىذا أقول لفظ األداء. 

 اإلحتماؿ.
كسيدنا الفاركؽ بٌلغنا ىذا اٟتديث امتثاال بأمره الشريف عليو الصبلة 

 كالسبلـ. 
                                                           

قاؿ العلماء: يكره التسمي بشهاب إال أف يكوف مضافان مثل: شهاب الدين فبل  ٖ
 بأس. كاهلل أعلم كعلمو أًب.
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ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى  :قاؿ ،عٍن زٍيًد ٍبًن ثاًبتو  -َّٔٔفعند أيب داكد 
فريٌب  ،فحًفظوي حىٌت ييبلّْغوي  ،ٍمرأ ًٝتع ًمٌنا حًديثانٌضر الٌلوي ا :اهلل عليو كسلم يقيوؿي 

 كريٌب حاًمًل ًفٍقوو لٍيس ًبفًقيوو. )صحيح( ،حاًمًل ًفٍقوو ًإذل مٍن ىيو أٍفقوي ًمٍنوي 
 ()إ٪تا األعماؿ بالنيات

كإ٪تا لكل امرئ ما نول  ،) إ٪تا األعماؿ بالنيات :اختلف العلماء ُب معٌت
 د أك ٥تتلفتاف ؟ كالراجح أف األكذل غَت الثانية.ىل ٫تا ٚتلتاف ٔتعٌت كاح .(

فقولو "إ٪تا األعماؿ بالنيات" معناه: أف كل عمل يعملو اإلنساف كىو 
 *  ٗعاقل ٥تتار ال بد فيو من نية.

: كىو ٣تزمّّ ْتسب نيتو! ففي  عٍن طارًًؽ ٍبًن  - ِٔٗٔشعب اإلٯتاف قلتي
، كدخل رجيله الٌنار ُُقاؿ: قاؿ سٍلمافي  ًَُشهابو  : " دخل رجيله اٍٞتٌنة ُب ذيبابو

                                                           
 أنظٍر: شرح األربعُت النوكية للشيخ سليماف بن ٤تمد اللهيميد. ٗ

بلـ كدل يسمع منو! فحديثو عن النيب لو رؤية. أم: رأل النيب عليو الصبلة كالس َُ
مرسل! لكن مرسل الصحابة حجة على الراجح. كاهلل أعلم. * كمن حديثو الصحيح: 

عٍن طارًًؽ  َُٕٔفعند أيب داكد ، ُب عدـ كجوب حضور اٞتمعة على النساءما جاء 
، عًن الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: اٞتٍيميعةي حقّّ كاًجبه على   كيلّْ ميٍسًلمو ُب ٍبًن ًشهابو

. )قاؿ أبيو داكيد: طارًؽي ٍبني  ، أًك اٍمرأةه، أٍك صيبّّ، أٍك مرًيضه ٚتاعةو ًإاٌل أٍربعة: عٍبده ٦تٍليوؾه
، قٍد رأل الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم كدٍل يٍسمٍع ًمٍنوي شٍيئا!( *** قاؿ  الزىَتم ُب ًشهابو

ٔتثل قوؿ أيب داكد، فقد أجيب ٔتثل كاٟتديث كإف أعل "(: ُٗٔ/ُبلوغ ا١تراـ )ٗتريج 
قوؿ النوكم: "كىذا غَت قادح ُب صحتو، فإنو يكوف مرسل صحايب، كىو حجة، 

 "كاٟتديث على شرط الشيخُت". قلت: كغَت ذلك فللحديث شواىد كثَتة!
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، فقاؿ: " ىذا ُُِب ذيبابو "، قاليوا: كما الذُّبابي  ؟، فرأل ذيبابا على ثٍوًب ًإٍنسافو
مٌر رجيبلًف ميٍسًلماًف على قٍوـو يٍعًكفيوف : ""، قاليوا: ككٍيف ذاؾ ؟، قاؿُّالذُّبابي 

ًلصنًمنا قػيٍربانا قاال: ال نيٍشرًؾي بًاهلًل شٍيئا، قاليوا: قرّْبا على صنمو ٢تيٍم، فقاليوا ٢تيما: قرّْبا 
                                                                                                                           

سلماف الفارسي صحايب جليل عليو السبلـ. كاف من كبار علماء الصحابة! ركل  ُُ
يا أبا : عمَتة قاؿ: ١تا حضر معاذ بن جبل ا١توت قيل لو عن يزيد بن َّْٖالًتمذم 

من ابتغا٫تا ، إف العلم كاإلٯتاف مكاهنما: فقاؿ، أجلسوين: قاؿ، عبد الرٛتن أكصنا
عند عوٯتر أيب : كالتمسوا العلم عند أربعة رىط( يقوؿ ذلك ثبلث مرات) كجد٫تا
عند عبد اهلل بن سبلـ ك ، كعند عبد اهلل بن مسعود، عند سلماف الفارسيك ، الدرداء

إنو : فإين ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ، الذم كاف يهوديا فأسلم
 (صحيح)!  عاشر عشرة ُب اٞتنة

ثبت ُب السنة: "الذباب كلو ُب النار إال النحل". ) البزار ع طب ( عن ابن عمر )  ُِ
 .طب ( عن ابن عباس كابن مسعود ) صحيح (

(: "ًُب ًإٍحدل جناحٍيًو )الذباب( داء كاأليٍخرل ًشفاء". * ُٖٓ/ْ)خ  ثبت ُب السنة ُّ
٣تلة العريب" الكويتية ص  "(: جاء ُب ّٖ/ُاأللباين ُب الصحيحة ) "شيخنا"فقاؿ 
" بقلم ا١تدعو عبد الوارث كبَت، جوابا لو أنت تسأؿ، ك ٨تن ٧تيب"ٖتت عنواف:  ُْْ
أما حديث الذباب، كما : "؟ فقاؿ الضعفسؤاؿ عما ٢تذا اٟتديث من الصحة ك على 

شفاء، فحديث ضعيف، بل ىو عقبل حديث مفًتل، فمن ا١تسلم ُب جناحيو من داء ك 
حد قط أف ُب جناحي الذبابة داء دل يقل أك  ..األقذار.ف الذباب ٭تمل من اٞتراثيم ك بو أ

 لو صح ذلك لكشف عنو العلممن كضع ىذا اٟتديث أك افًتاه، ك  ُب اآلخر شفاء، إالك 
ُب الكبلـ . * قاؿ األلباين: ك " ٭تض على مكافحتواٟتديث الذم يقطع ٔتضار الذباب ك 
رسوؿ اهلل من الكشف عنو دفاعا عن حديث  بدٌ  على اختصاره من الدس كاٞتهل ما ال

 !يكفر بو من قد يغًت بزخرؼ القوؿ صيانة لو أفصلى اهلل عليو كسلم، ك 
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ا: ال نيٍشرًؾي بًاهلًل  ا ًلصاًحًبًو: ما ترل ؟، قاؿ أحدي٫تي ما ًشٍئتيما كلٍو ذيبابا، فقاؿ أحدي٫تي
: بًيًدًه على كٍجًهًو فأخذ ذيبابا فأٍلقاهي على  شٍيئا، فقيًتل فدخل اٍٞتٌنة، فقاؿ اآٍلخري

: قاؿ ابن عبد الوىاب: "أخرجو أٛتد". فدخل الٌنار "الٌصنًم   .ُْ* قلتي
 (كإ٪تا لكل امرئ ما نول)
 (فمن كانت ىجرتو إذل اهلل كرسولو)

كمنهم: نبينا ا١تصطفى عليو الصبلة كالسبلـ! ىاجر إذل اهلل إذل دار 
 األنصار.

ميعاكًية ٍبًن أىًب كفٍدنا ًإذل : عٍن عٍبًد الٌلًو ٍبًن رباحو قاؿ - ِْْٕركل مسلم 
سيٍفياف كًفينا أبيو ىيرٍيرة فكاف كيلُّ رجيلو ًمٌنا يٍصنعي طعاما يٍوما ألٍصحاًبًو فكانٍت 

: نا فقيٍلتي اميا أبا ىيرٍيرة اٍليٍوـي نٍوبىًت. فجاءيكا ًإذل اٍلمٍنزًًؿ كدٍل ييٍدرًٍؾ طع: نٍوبىًت فقيٍلتي 
، حىٌت ييٍدرًؾ طعاميناصلى اهلل عليو كسلم يا أبا ىيرٍيرة لٍو حٌدثٍتنا عٍن رسيوًؿ الٌلًو 

يٍوـ اٍلفٍتًح فجعل خاًلد ٍبن اٍلولًيًد صلى اهلل عليو كسلم كيٌنا مع رسيوًؿ الٌلًو : فقاؿ
دة على على اٍلميجنّْبًة اٍلييٍمٌت كجعل الزُّبٍَت على اٍلميجنّْبًة اٍلييٍسرل كجعل أبا عيبيٍ 

فدعٍوتػيهيٍم فجاءيكا «. يا أبا ىيرٍيرة ادٍعي ذًل األٍنصار » : اٍلبياًذقًة كبٍطًن اٍلواًدل فقاؿ
: نعٍم. قاؿ: قاليوا«.  ؟يا مٍعشر األٍنصاًر ىٍل ترٍكف أٍكباش قيرٍيشو » : ييهٍرًكليوف فقاؿ

                                                           
ن ٤تمد بن عبد الوىاب ُب تيسَت العزيز فقاؿ حفيد ا١تؤلف سليماف بن عبد اهلل ب ُْ

، (: "ىذا اٟتديث ذكره ا١تصنف معزكا ألٛتدَُٔ/ُاٟتميد ُب شرح كتاب التوحيد )
فلعل اإلماـ ركاه ، كقد طالعت ا١تسند فما رأيتو فيو، كأظنو تبع ابن القيم ُب عزكه ألٛتد

: حقا أكرده إماـ السنة ُب كتاب ا كقد رزقٍت اهلل ، لزىدُب كتاب الزىد أك غَته". * قلتي
كىو كتاب نفيس ، آالؼ َٓىذا الكتاب شراء من "ا١تكتبة اإلسبلمية" بصولو بسعر 

 ١تهور النساء! كاهلل ا١تستعاف.أف يكوف جدا ينبغي 
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بًيًدًه ككضع ٯتًينوي على كأٍخفى «. اٍنظيريكا ًإذا لًقيتيميوىيٍم غدا أٍف ٍٖتًصديكىيٍم حٍصدا » 
، فما أٍشرؼ يٍومًئذو ٢تيٍم أحده ًإاٌل أناميوهي : قاؿ«. مٍوًعديكيمي الٌصفا » : ًِشالًًو كقاؿ

الٌصفا كجاءًت األٍنصاري فأطافيوا صلى اهلل عليو كسلم كصًعد رسيوؿي الٌلًو  قاؿ:
ال قيرٍيش بٍعد ، قيرٍيشو  يا رسيوؿ الٌلًو أيبًيدٍت خٍضراءي : بًالٌصفا فجاء أبيو سيٍفياف فقاؿ

 . مٍن دخل دار أىًب سيٍفياف فهيو » : صلى اهلل عليو كسلمقاؿ رسيوؿي الٌلًو فاٍليٍوـً
: فقالًت األٍنصاري «. كمٍن أٍغلق بابوي فهيو آًمنه ، كمٍن أٍلقى السّْبلح فهيو آًمنه ، آًمنه 

يًتًو. كنزؿ اٍلوٍحىي على رسيوًؿ الٌلًو أٌما الٌرجيلي فقٍد أخذٍتوي رٍأفةه ًبعًشَتتًًو كرٍغبةه ًَب قرٍ 
أٌما الٌرجيلي فقٍد أخذٍتوي رٍأفةه ًبعًشَتتًًو كرٍغبةه ًَب : قػيٍلتيمٍ » : قاؿصلى اهلل عليو كسلم 

ٌمده عٍبدي الٌلًو كرسيوليوي (؟ ثبلث مرٌاتو )ا أال فما اٝتًٍى ًإذن ؟ قٍريًتوً  ىاجٍرتي ًإذل ، أنا ٤تي
كالٌلًو ما قػيٍلنا ًإاٌل ًضٌنا بًالٌلًو : قاليوا«. ٤ٍتياكيٍم كاٍلمماتي ٦تاتيكيٍم  فاٍلمٍحيا، الٌلًو كًإلٍيكيمٍ 

قاًنكيٍم كيٍعًذراًنكيمٍ  فًإٌف الٌلو كرسيولوي  »: كرسيولًًو. قاؿ  «. ييصدّْ
ركل البخارم كمنهم: سيدتنا أٝتاء ذات النطاقُت عليها السبلـ. 

أهٌنا ىاجرٍت ًإذل الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم  ،رًضي الٌلوي عٍنها(: عٍن أٍٝتاء ٕٗ/ٓ)
 (: حيٍبلى ًبعٍبًد الٌلًو ٍبًن الزُّبٍَتً.ُٕٔ/ٔ! * زاد مسلم )كٍىي حيٍبلى

 (فهجرتو إذل اهلل كرسولو)
لقولو تعاذل: كمٍن ٮٍتريٍج ًمٍن بٍيًتًو كلو مات ُب الطريق كدل يصل ا١تقصود! 

ككاف الٌلوي غفيورا ، فقٍد كقع أٍجريهي على الٌلوً ، ٍدرًٍكوي اٍلمٍوتي ميهاًجرا ًإذل الٌلًو كرسيولًًو ٍبيٌ يي 
 ( "كقع: كجب".ُِ/ْ* قاؿ البخارم ) [ََُ :]ُب النساء رًحيما

  ،أف عبد الرٛتن بن عوؼ ،عن ابن عباس - ّْْٕففي معرفة الصحابة 
رأىا إف الذين توفاىم ا١تبلئكة ظا١تي أنفسهم( فلما قكتب إذل أىل مكة ١تا نزلت )

ضمرة(: كاهلل ألخرجن!  :ا١تسلموف قاؿ ضمضم بن عمرك ا٠تزاعي )كقاؿ بعضهم
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فقد ، أخرجوين من مكة :٘تارض عمدا ليخرج( فقاؿ :)كقاؿ آخركف ،ككاف مريضا
فأنزؿ اهلل عز كجل ) كمن  ،! فخرج حىت انتهوا بو إذل التنعيم فتوُبآذاين فيها اٟتر

 !ُٓصحيح ٮترج من بيتو مهاجرا إذل اهلل كرسولو(.
 (كمن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أك امرأة ينكحها)

قاؿ عٍبدي الٌلًو:"مٍن ىاجر يٍبتًغي شٍيئا فهيو لوي"،  - ِْٖٔطرباين ركل ال
، ككاف ييسٌمى ". قاؿ:"ىاجر رجيله لًيتزٌكج اٍمرأة ييقاؿي ٢تا: أيُّ قٍيسو ميهاًجر أيْـّ قٍيسو

ُٔ 
امرأة يقاؿ  ُٕكاف فينا رجل خطب»  ِّٕٕكلفظو ُب معرفة الصحابة 

فكنا نسميو مهاجر أـ  ،فهاجر فتزكجها ،أـ قيس فأبت أف تزكجو حىت يهاجر :٢تا
 «قيس 

                                                           
قاؿ ٤تدث اليمن الشيخ مقبل الوادعي ُب الصحيح ا١تسند من أسباب النزكؿ  ُٓ
كُب حفظو ، هلل القاضي النخعي(: اٟتديث رجالو ثقات، كشريك ىو ابن عبد أٖ/ُ)

لكن اٟتديث لو طريق أخرل تنتهي إذل عكرمة عن ابن عباس ُب ا١تطالب ، ضعف
 كرجالو ثقات.: من آّمع َُص ٕقاؿ ا٢تيثمي ج، ركاه أبو يعلى ّّْالعالية ص

، ": قصة مهاجر أـ قيس ركاىا سعيد بن منصور كالطرباينقاؿ اٟتافظ ُب "فتح البارم ُٔ
: كىو مع شهرتو ركاية ضعيفةأن ىذا الحديث سيق ألجلو ليس فيولكن  ، . * قلتي
 !فتنبوٍ 

لعل من اٞتميل ُب ا٠ًتطبة: اإلعًتاؼ بعيب النفس. ذكر الشيخ العجيب ابن اٞتوزم  ُٕ
: أراد شعيب بن حرب أف يتزكج امرأة فقاؿ ٢تا: إين سٌِتء ُُٕب أحكاـ النساء ص 

ا أنت ك أٍف تكوف سِتء ا٠تيليق، فقاؿ: إذن ا٠تلق. فقالت: أسوأ منك خيليقا من أحوج
: كقد كتب  في نكاح فقو األخيار كتيبا عنوانو "الفقَت أبو زيداف  امرأٌب. * قلتي

 كاهلل ا١توفق.إف شاء اهلل، " كىو نفيس ُب بابو األبكار
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 (فهجرتو إذل ما ىاجر إليو)
 من احملرمات كا١تكركىات. اهلل.هنى كحقيقة ا٢تجرة: ىجرة ما 

يبّْ عًن النٌ  ،رًضي الٌلوي عنػٍهيما عٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن عٍمروك -َُركل البخارم 
كاٍلميهاًجري ، اٍلميٍسًلمي مٍن سًلم اٍلميٍسًلميوف ًمٍن ًلسانًًو كيًدهً  صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:
 مٍن ىجر ما هنى الٌلوي عٍنوي.

هلل من حديث فضالة ٍبن عيبٍيدو أٌف الٌنيبٌ صٌلى ا -ّّْٗكركاه ابن ماجة 
كاٍلميهاًجري مٍن  ،اٍلميٍؤًمني مٍن أًمنوي الٌناسي على أٍموا٢تًًٍم كأنٍػفيًسًهمٍ  :قاؿ ،علٍيًو كسٌلم

 ىجر ا٠ٍتطايا كالذُّنيوب. )صحيح(
 ركاه إماما احملدثُت

 بكسر الثاء ال بفتحها. إذ ال يستقيم ا١تعٌت. كقد أخطأ فيو كثَت من طلبة العلم!
  عبد اهللأبو 

 من العلماء الكبار كنيتهم: أبو عبد اهلل. اكثَت من الطريف أف  
كالشافعي ناصر كشيخو إماـ السنة أٛتد كذلك. فالبخارم أبو عبد اهلل. 

كلهم أبو عبد . كاٟتاكمابن ماجو كذاكم: ك كمالك إماـ دار ا٢تجرة أيضا. السنة 
 كاٟتمد هلل. اهلل.

 ٤تمد ابن إٝتاعيل 
٤تمد ( اٝتو: ـ َٕٖ – َُٖ ،ىػ ِٔٓ – ُْٗ) عبد اهللالبيخارم، أبو 

. اإلماـ اٟتافظ صاحب عبد اهللبن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخارم، أبو 
اٞتامع الصحيح ا١تعركؼ بصحيح البخارم. كلد ُب ٓتارل كنشأ يتيما. قاـ برحلة 

دل ٗترج  :طويلة ُب طلب العلم. ككاف آية ُب اٟتفظ كسعة العلم كالذكاء. قالوا
و. ٝتع اٟتديث ببخارل قبل أف ٮترج منها كما ٝتع ببلخ كنيسابور خراساف مثل
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كبغداد كالبصرة كالكوفة كمكة كا١تدينة كمصر كالشاـ. ٝتع ٨تو ألف شيخ،  كالٌرمٌ 
أشهرىم أبو عاصم النبيل كاألنصارم كمكي بن إبراىيم كعبيداهلل بن موسى 

م الًتمذم كإبراىيم كغَتىم. ركل عنو خبلئق ال ٭تصوف ػ كما يقوؿ الذىيب ػ منه
بن إسحاؽ اٟتريب كابن أيب الدنيا كالٌنسفي كابن خزٯتة كاٟتسُت كالقاسم ابنا 

 .احملاملي كغَتىم
ٚتع البخارم ُب اٞتامع الصحيح ٨تو ستمائة ألف حديث اختار منها ما 
كثق بركاتو. كىو أكؿ من كضع ُب اإلسبلـ كتابا على ىذا النحو. كىو أكثق كتب 

ة. كسبب تأليفو ذكره البخارم ُب قولو: كنت عند إسحاؽ بن اٟتديث الستٌ 
فوقع ذلك ُب  ³راىويو فقاؿ بعض أصحابنا: لو ٚتعتم كتابا ٥تتصرا لسنن النيب 

 .قليب، فأخذت ُب ٚتع ىذا الكتاب. كذكر أنو صٌنفو ُب ست عشرة سنة
كللبخارم مصنفات أخرل مطبوعة منها: التاريخ؛ الضعفاء ُب رجاؿ 

أقاـ ُب ٓتارل فتعصب عليو ٚتاعة . * لق أفعاؿ العباد؛ األدب ا١تفرداٟتديث؛ خ
فأخرجو أمَت ٓتارل إذل خرتنك ػ قرية من قرل ٝترقند ػ فمات ]![ كرموه بالتُّهم 

 [ا١توسوعة العربية العا١تية نقبل عن. ]فيها
 أبو اٟتسُت مسلم 

مسلم بن ( اٝتو: ـ ٕٖٓ – َِٖىػ،  ُِٔ – َِْمسلم بن اٟتجاج )
اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم. اإلماـ اٟتافظ اٟتجة، ا١تصنف الشهَت ُب 
اٟتديث كعلومو، صاحب اٞتامع الصحيح. كلد كتوُب بنيسابور. كأكؿ ٝتاعو سنة 

ىػ. انتفع كثَتا بأٛتد ابن حنبل كالبخارم، كرحل إذل اٟتجاز كمصر كالشاـ ُِٖ
بن راىويو كزىَت بن حرب كأبو بكر  منهم إسحاؽ ،كالعراؽ. لقي من الشيوخ ٚتعا

بن أيب شيبة كعلي بن ا١تديٍت ك٤تمد بن ٭تِت القطعي، كقد ذكر الذىيب عشرات 
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منهم ُب سَت أعبلـ النببلء. أما الراككف عنو فكثَتكف منهم الًتمذم كإبراىيم بن 
 .سفياف كأبو بكر بن خزٯتة ك٤تمد بن ٥تلد العطار كغَتىم

 قيل حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرم، ككاف من أشهر اٟتفاظ، حىت
الدارمي بسمرقند، ك٤تمد بن إٝتاعيل ببخارل. لو  عبد اهللكمسلم بنيسابور، ك 

حديث مسموع،  َََ،ََّمصنفات كثَتة أشهرىا اٞتامع الصحيح. صنفو من 
سنة. قاؿ مسلم: ما كضعت شيئا  ُٓحديث. كتبو ُب َََ،ُِفاشتمل على 

إال ْتجة كما أسقطت منو شيئا إال ْتجة. كىو أحد  ُب كتايب ىذا ا١تسند
قاؿ عنو * كقد شرحو الكثَتكف. . الصحيحُت ا١تعوؿ عليهما ُب حديث الرسوؿ

أبو علي النيسابورم اٟتافظ: "ما ٖتت أدمي السماء كتاب أصح من كتاب 
مسلم". كلو أيضا ا١تسند الكبَت على الرجاؿ؛ التمييز؛ العلل كاألٝتاء؛ الكٌت 

حداف؛ األفراد ا١تخضرموف؛ الطبقات؛ أكىاـ احملدثُت؛ سؤاالت أٛتد بن حنبل كالو 
 [ا١توسوعة العربية العا١تية نقبل عن] .كغَتىا

 ٫تا أصح الكتب ا١تصنفة
. كقد قاؿ لو مسلم: يا أستاذ  كللبخارم أصح. كىو شيخ مسلمو

 األستاذين!
اٟتديث لكن ٯتتاز صحيح مسلم ّتودة السياؽ. فبل يصعب العثور على 

كما ٯتتاز ا١تطلوب ُب مظانو. ٓتبلؼ صحيح البخارم فإنو يصعب ذلك جدا.  
 أيضا بدقة منت اٟتديث إذ اإلماـ مسلم ال يرل الركاية با١تعٌت.

على أف صحيح البخارم )اللهم إال الشيعة كال عربة ّٔم( كأٚتع األمة 
طأ إنو أصح أصح الكتاب بعد كتاب اهلل تعاذل. كأما قوؿ الشافعي ُب حق ا١تو 

 فإ٪تا قالو قبل كجود صحيح البخارم ُب العادل اإلسبلمي. ،الكتاب بعد كتاب اهلل
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 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث الثاني 

بينما ٨تن جلوس عند رسوؿ اهلل صلى اهلل  :أيضا قاؿرضي اهلل عنو ] عن عمر 
عليو كآلو كسلم ذات يـو إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 

حىت جلس إذل النيب صلى اهلل  .ال يرل عليو أثر السفر كال يعرفو منا أحد .الشعر
 عليو كآلو كسلم فأسند ركبتيو إذل

  .ركبتيو ككضع كفيو على فخذيو
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  .أخربين عن اإلسبلـيا ٤تمد  :كقاؿ

اإلسالم أن تشهد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل وتقيم  :كسلم
. الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليو سبيال

 أن تؤمن: قاؿ. فأخربين عن اإلٯتاف :قاؿ .صدقت فعجبنا لو يسألو كيصدقو :قاؿ
 :قاؿ. باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

 .صدقت
فإن لم تكن ، أن تعبد اهلل كأنك تراه: قاؿ. فأخربين عن اإلحساف :قاؿ

ما المسئول عنها بأعلم من : قاؿ. فأخربين عن الساعة :قاؿ .تراه فإنو يراك
 .السائل

وأن ترى الحفاة ، األمة ربتها أن تلد: قاؿ. فأخربين عن أماراهتا :قاؿ
 .العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

اهلل  :؟ قلت يا عمر أتدري من السائل: ٍب قاؿ، ٍب انطلق فلبثت مليا
 [ ركاه مسلم أتاكم يعلمكم دينكم، فإنو جبريل: قاؿ. كرسولو أعلم
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 جلوس عند رسوؿ اهلل 
زاد ُب ك ، ذكركم اهلل رؤيتوخَت جلسائكم من جاء ُب حديث ضعيف: "

 عبد بن ٛتيد اٟتكيم ( عن ابن عباس" ).ذكركم اآلخرة عملوك ، عملكم منطقو
قلت: لكن األمر كما قالوا: ا١ترأ ابن بيئتو. إف خَتا فخَت كإف شرا * ضعيف ( )

فا١ترأ على دين خليلو. كقد قيل: عن ا١ترإ ال تسٍل كسل عن قرينو. فإف فشٌر. 
 يقتدم.القرين بالقرين 

 شديد بياض الثياب 
فيو استحباب لبس األبيض ُب ٣تلس العلم. كىو من باب توقَت العلم إف 

 شاء اهلل.
عًن اٍبًن  - ََُّركل الًتمذل . كالبياض ثياب ا١تبلئكة حىت ُب القتاؿ

اٍلًعشاء ٍبيٌ اٍنصرؼ فأخذ بًيًد صلى اهلل عليو كسلم مٍسعيودو قاؿ صٌلى رسيوؿي الٌلًو 
ٌ عٍبًد ال ٌلًو ٍبًن مٍسعيودو حىٌت خرج بًًو ًإذل بٍطحاًء مٌكة فأٍجلسوي ٍبيٌ خٌط علٍيًو خطٌا ٍبي

فًإنٌػهيٍم ال ، فًإنٌوي سيٍنتًهى ًإلٍيك رًجاؿه فبل تيكلٍّْمهيمٍ ، ال ترٍبحٌن خٌطك» : قاؿ
 فبٍينا أنا، حٍيثي أرادصلى اهلل عليو كسلم ٍبيٌ مضى رسيوؿي الٌلًو : قاؿ«. ييكلّْميونك 

جاًلسه ًَب خطّْى ًإٍذ أتاًِن رًجاؿه كأنٌػهيمي الزُّطُّ أٍشعاريىيٍم كأٍجساميهيٍم ال أرل عٍورة كال 
اكًزيكف ا٠ٍتطٌ ، أرل ًقٍشرا صلى اهلل ٍبيٌ يٍصديريكف ًإذل رسيوًؿ الٌلًو ، كيٍنتهيوف ًإذٌل ال ٬تي

قٍد لى اهلل عليو كسلم صحىٌت ًإذا كاف ًمٍن آًخًر الٌلٍيًل لًكٍن رسيوؿي الٌلًو ، عليو كسلم
ٌ دخل علٌى ًَب خطّْى فتوٌسد «. لقٍد أراًِن ميٍنذي الٌلٍيلة » : جاءًِن كأنا جاًلسه فقاؿ ٍبي

فبٍينا أنا قاًعده ، ًإذا رقد نفخصلى اهلل عليو كسلم ككاف رسيوؿي الٌلًو ، فًخًذل فرقد
، رًجاؿو علٍيًهٍم ثًيابه بًيضه ميتوسّْده فًخًذل ًإذا أنا بً صلى اهلل عليو كسلم كرسيوؿي الٌلًو 

فانٍتهٍوا ًإذٌل فجلس طائًفةه ًمنػٍهيٍم ًعٍند رٍأًس رسيوًؿ الٌلًو ، الٌلوي أٍعلمي ما ًًٍّٔم ًمن اٍٞتماؿً 
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ما رأيٍنا عٍبدا قطُّ : كطائًفةه ًمنػٍهيٍم ًعٍند رًٍجلٍيًو ٍبيٌ قاليوا بٍينهيمٍ صلى اهلل عليو كسلم 
مثلي : "اٍضرًبيوا لوي مثبل، ًإٌف عٍينٍيًو تناماًف كقٍلبيوي يٍقظافي ، الٌنًبُّ أيكًتى ًمٍثل ما أيكًتى ىذا 

ٌ جعل مٍأديبة فمٍن أجابوي أكل ًمٍن ، فدعا الٌناس ًإذل طعاًمًو كشراًبوً ، سيّْدو بٌت قٍصرا ٍبي
ٍبوي عاقبوي أٍك قاؿ عٌذبوي ، طعاًمًو كشًرب ًمٍن شراًبوً  تٍيقظ ٍبيٌ اٍرتفعيوا كاسٍ "، كمٍن دٍل ٬تًي

كىٍل ؟ ًٝتٍعت ما قاؿ ىؤيالءً » : ًعٍند ذًلك فقاؿصلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو 
أفتٍدرًل ما ، ىيمي اٍلمبلًئكةي » الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي. قاؿ : قػيٍلتي «. ؟ تٍدرًل مٍن ىؤيالءً 

: ًذل ضربيوااٍلمثلي الٌ » : الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي. قاؿ: قػيٍلتي «.  ؟اٍلمثلي اٌلًذل ضربيوا
كمٍن دٍل ، فمٍن أجابوي دخل اٍٞتٌنة، بٌت اٍٞتٌنة كدعا ًإلٍيها ًعبادهي ، الٌرٍٛتني تبارؾ كتعاذل
ٍبوي عاقبوي أٍك عٌذبوي   حسنه صًحيحه.«. ٬تًي

 أثر السفر 
 . كما أف السفر مظنة مبلمسة النساء. ككفى بو عذابا فالسفر مظنة الوسخ

 ىل يسافر باٞتارية قبل أف يستربئها قولو "باب (:ِّْ/ْقاؿ ُب الفتح )
 " ىكذا قيد بالسفر ككأف ذلك لكونو مظنة ا١تبلمسة كا١تباشرة غالبا!

 فأسند ركبتيو إذل ركبتيو 
فقاؿ  ،(: فجاء رجيله فذكر ًمٍن ىٍيئًتوً ِٓ/ُأٚتل ىنا كفصل ُب ركاية ألٛتد )

 رسيوؿي اهلًل صٌلى 
حىٌت كاد ريٍكبتاهي ، اٍدنيٍو فدنا :فقاؿ ،فدنا ،اٍدنيوٍ  :فدنا فقاؿ ،اٍدنيوٍ  :الٌلوي علٍيًو كسٌلم

 ٘تٌساًف ريٍكبتٍيًو.
 ككضع كفيو على فخذيو 
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٭تتمل أف تكوف الفخذاف فخذم النيب أك فخذم ا١تسافر ا١تذكور. كاألكؿ 
أكذل. كلعلو عند العرب من اآلداب الرفيعة ٕتاه اٞتليس. فإف مسح رأس اٞتليس 

 عندىم ال بأس بو.
عٍن عٍبًد الٌلًو ٍبًن عٍمروك قاؿ حيدٍّْثتي أٌف رسيوؿ الٌلًو  -ُْٕٗسلم ركل م

فأتٍيتيوي : قاؿ«. صبلةي الٌرجيًل قاًعدا ًنٍصفي الٌصبلًة » : قاؿصلى اهلل عليو كسلم 
ما لك يا عٍبد الٌلًو ٍبن : فوجٍدتيوي ييصلّْى جاًلسا فوضٍعتي يًدل على رٍأًسًو فقاؿ

ثٍ : عٍمروك؟ قػيٍلتي  صبلةي الٌرجيًل قاًعدا على ًنٍصًف » : تي يا رسيوؿ الٌلًو أٌنك قػيٍلتحيدّْ
 «.كلًكٌتّْ لٍستي كأحدو ًمٍنكيٍم ، أجلٍ » : قاؿ؟ كأٍنت تيصلّْى قاًعدا، «الٌصبلًة 

 يا ٤تمد 
 :]ُب النور ال ٍٕتعليوا ديعاء الٌرسيوًؿ بٍينكيٍم كديعاًء بٍعًضكيٍم بٍعضاقاؿ ربنا: 

صلى ، األعراب. أما اليهود فبعضهم يدعوه: أبا القاسمفهذا من جفاء *  [ّٔ
 اهلل عليو كسلم.

بٍينما : قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ  -ُِِْركل البخارم 
يا أبا اٍلقاًسًم ضرب : رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم جاًلسه جاء يهيوًدمّّ فقاؿ

اٍدعيوهي. : قاؿ، رجيله ًمن األٍنصارً : قاؿ؟ منٍ : فقاؿ، كٍجًهي رجيله ًمٍن أٍصحاًبك
 اٟتديث.

 -ُِِٔ* ركل النسائي يا رسوؿ اهلل. ، أما ا١تسلموف فقالوا: يا نيب اهلل
» ألمةو لو: صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رسيوؿي الٌلًو : عٍن ميعاًكية ٍبًن اٍٟتكًم السُّلًمىّْ 

أٍنت : قالتٍ «. ؟ فمٍن أنا» : . قاؿًَب الٌسماءً : قالتٍ «. أٍين الٌلوي عٌز كجٌل؟ 
 )صحيح(«. ًإهٌنا ميٍؤًمنةه فاٍعًتٍقها » : قاؿ .صلى اهلل عليو كسلمرسيوؿي الٌلًو 

 "كأف ٤تمدا رسوؿ اهللال إلو إال اهلل "اإلسبلـ أف تشهد أف 
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 كىي حجة نافعة جدا ُب اآلخرة لكل من قا٢تا من قلبو.
قاؿ : عٍمرًك ٍبًن اٍلعاًص يقيوؿي  عٍبد الٌلًو ٍبنأف  –َِٖٓركل الًتمذل 

ًإٌف الٌلو سييخلّْصي رجيبل ًمٍن أيٌمىًت على ريءيكًس » : صلى اهلل عليو كسلمرسيوؿي الٌلًو 
كيلُّ ًسًجل  ًمٍثلي مدّْ ،  ًسًجبلٌ ( ٗٗ)ا٠ٍتبلًئًق يٍوـ اٍلًقيامًة فيٍنشيري علٍيًو ًتٍسعة كًتٍسًعُت 

ال يا : فيقيوؿي ؟ أظلمك كتبىًت اٍٟتاًفظيوف؟ ىذا شٍيئا أتػيٍنًكري ًمنٍ : ٍبيٌ يقيوؿي ، اٍلبصرً 
. فيقيوؿي  . فيقيوؿي : فيقيوؿي ؟ أفلك عيٍذره : ربّْ ، بلى ًإٌف لك ًعٍندنا حسنة: ال يا ربّْ

أٍشهدي أٍف ال ًإلو ًإاٌل الٌلوي كأٍشهدي أٌف "فتٍخريجي ًبطاقةه ًفيها ! فًإنٌوي ال ظيٍلم علٍيك اٍليٍوـ
ٌمدا عٍبديهي كر  مع  يا ربّْ ما ىًذًه اٍلًبطاقةي : فيقيوؿي ! اٍحضيٍر كٍزنك: فيقيوؿي "، سيوليوي ٤تي
فتيوضعي السًّْجبٌلتي ًَب ًكٌفةو كاٍلًبطاقةي : ًإٌنك ال تيٍظلمي. قاؿ: فقاؿ؟ ىًذًه السًّْجبٌلتً 

«. فبل يثٍػقيلي مع اٍسًم الٌلًو شٍىءه ، فطاشًت السًّْجبٌلتي كثقيلًت اٍلًبطاقةي ، ًَب ًكٌفةو 
.  حسنه غرًيبه

 كتقيم الصبلة كتؤٌب الزكاة 
قاؿ الصديًق األكرًب: "كالٌلًو أليقاتًلٌن مٍن فٌرؽ بٍُت  ََُْركل البخارم 

 فًإٌف الزٌكاة حقُّ اٍلماًؿ".، الٌصبلًة كالزٌكاةً 
 ىيمٍ  بًاآٍلًخرىةً  كىىيمٍ  الزَّكىاةى  يػيٍؤتيوفى  الى  الًَّذينى . لًٍلميٍشرًًكُتى  كىكىٍيله ... }قاؿ ربنا: ك 
 ًمنى  نىكي  دلىٍ  قىاليوا؟ سىقىرى  ُب  سىلىكىكيمٍ  مىا}كقاؿ:  [ٕ ،ٔ فصلت{ ]كىاًفريكفى 

 [ّْ ،ِْ ا١تدثر{ ]اٍلميصىلُّْتى 
 كتصـو رمضاف 



  - ٕٖ - 
 

: اٟتبس. كرمضاف من الرمضاء كىي شدة اٟتر. فشهر رمضاف  ُٖالصـو
 تغلب عليو اٟترارة غالبا.

قاؿ ابن حباف ُب صحيحو:  ال يعدلو شيئ من الطاعات.ىذا كالصـو 
"ذكر البياف بأف الصـو ال يعدلو شيءه من الطاعات". ٍب أكرد حديث أيب أمامة 

 عليو السبلـ.
صلى اهلل عليو أتٍيتي رسيوؿ الٌلًو : عٍن أىًب أيمامة قاؿ -ِِِّالنسائي ركل 

«. ال ًمٍثل لوي  علٍيك بًالٌصٍوـً فًإنٌوي » : ميٍرًِن بًأٍمرو آخيذيهي عٍنك. قاؿ: فقيٍلتي كسلم 
 )صحيح(

 كٖتج البيت 
كأ٘تُّوا اٍٟتٌج للحج كالعمرة. كالعمرة كاجبة كاٟتج على الراجح. لقولو تعاذل: 

 [ُٔٗ :]ُب البقرة كاٍلعيٍمرة لًٌلوً 
 كقاؿ اٍبني عيمر*  باب كيجيوًب اٍلعيٍمرًة كفٍضًلها.: (ِ/ّ)البخارم قاؿ 

رًضي الٌلوي  كقاؿ اٍبني عٌباسو *  كعلٍيًو حٌجةه كعيٍمرةه. لٍيس أحده ًإالٌ : رًضي الٌلوي عنػٍهيما
 }كأ٘تُّوا اٍٟتٌج كاٍلعيٍمرة لًٌلًو{.، ًإهٌنا لقرًينتيها ًُب ًكتاًب اهللً : عنػٍهيما

 إف استطعت إليو سبيبل 
صلى اهلل جاء رجيله ًإذل الٌنًبّْ : عًن اٍبًن عيمر قاؿ -ُٖٖركل الًتمذل 

«. الزٌادي كالرٌاًحلةي » : قاؿ؟ الٌلًو ما ييوًجبي اٍٟتجٌ  يا رسيوؿ: فقاؿعليو كسلم 
  )ضعيف جدا!!!(

                                                           
ترؾ ، (: كاف مالكه رٛتو اهلل إذا دخل رمضافي ٔ/ُ)" فضل تبلكة القرآف كأنواعها" ُٖ

 كأقبل على قراءًة القرآًف من ا١تٍصحف.، ًث ك٣تالس العلمً قراءة اٟتدي
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لكن األمر كما قاؿ أبيو ًعيسى: اٍلعملي علٍيًو ًعٍند أٍىًل اٍلًعٍلًم أٌف الٌرجيل ًإذا 
كقٍد ، ملك زادا كراًحلة كجب علٍيًو اٍٟتجُّ. كًإٍبراًىيمي ٍبني يزًيد ىيو ا٠ٍتيوزًلُّ اٍلمكّْىُّ 

 ًفيًو بٍعضي أٍىًل اٍلًعٍلًم ًمٍن ًقبًل ًحٍفًظًو.تكٌلم 
(: من شركط كجوب ٖ/ٔ) قاؿ الشيخ العثيمُت ُب فتاكل أركاف اإلسبلـك 

.  العمرة كاٟتج أف يكوف للمرأة ٤تـر
 صدقت  :قاؿ

 من السنة تصديق الصادؽ كتكذيب الكاذب.ف
رسيوًؿ اهلًل صلى عٍن  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ُِِٗركل البخارم 

أنٌوي ذكر رجيبل ًمٍن بًٍت ًإٍسرائًيل سأؿ بٍعض بًٍت ًإٍسرائًيل أٍف ييٍسًلفوي ، اهلل عليو كسلم
. كفى بًالٌلًو شًهيدا: فقاؿ، اٍئًتًٍت بًالشُّهداًء أيٍشًهديىيمٍ : فقاؿ، ًدينارو ( َََُ)أٍلف 

فدفعها إًلٍيًو ًإذل أجلو . صدٍقت :قاؿ، كفى بًالٌلًو كًفيبل: قاؿ، فٍأًتًٍت بًاٍلكًفيلً : قاؿ
 ميسٌمى.

ًمٍن أٍصحاًب الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم  عن رجيل( ِّْٕٗ)ركل أٛتد 
ٍضرمةو فقاؿ :قاؿ  :قاـ ًفينا رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم على ناقةو ٍٛتراء ٥تي

صدقٍػتيٍم يٍوـي اٍٟتجّْ  :قاؿ ،قػيٍلنا يٍوـي الٌنٍحرً  :أتٍدريكف أمُّ يٍوـو يٍومكيٍم ىذا ؟ قاؿ
شٍهري اهلًل ، صدقٍػتيمٍ  :قاؿ ،ذيك اٟتًٌٍجةً  :أتٍدريكف أمُّ شٍهرو شٍهريكيٍم ىذا ؟ قػيٍلنا ،األٍكربً 
ـي  :قػيٍلنا :أتٍدريكف أمُّ بلدو بلديكيٍم ىذا ؟ قاؿ. األصمُّ  . صدقٍػتيمٍ  :قاؿ ،اٍلمٍشعري اٍٟترا

 )صحيح(
( ُب قصة إجبلء سيدنا عمر عليو السبلـ لليهود: ِِٓ/ّم )ركل البخار 

ٌمده صلى اهلل ، يا أًمَت اٍلميٍؤًمًنُت: أتاهي أحدي بًٍت أيب اٟتٍيقٍيًق فقاؿ أٗتيٍرًجينا كقٍد أقرٌنا ٤تي
أظنٍنت أينّْ نًسيتي : فقاؿ عيمري ؟ عليو كسلم كعاملنا على األٍمواًؿ كشرط ذًلك لنا
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كٍيف ًبك ًإذا أيٍخرًٍجت ًمٍن خٍيرب تٍعديك ًبك : اهلل عليو كسلم قٍوؿ رسيوًؿ اهلًل صلى
كذٍبت يا : قاؿ. كانٍت ىًذًه ىيزيٍلة ًمٍن أيب اٍلقاًسمً : فقاؿ، قليوصيك لٍيلة بٍعد لٍيلةو 

.!!! عديٌك اهللً   فأٍجبلىيٍم عيمري
 فعجبنا لو 

فإف فيو أجرا عظيما كفضبل كمن عجب من شيئ فليسبح اهلل تعاذل. 
 ضحا.كا

صٌلى رسيوؿي اهلًل : قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ُّْٕركل البخارم 
بٍينا رجيله يسيوؽي : ٍبيٌ أٍقبل على الٌناًس فقاؿ، صلى اهلل عليو كسلم صبلة الصٍُّبحً 

: الٌناسي فقاؿ . ًإ٪ٌتا خيًلٍقنا لًٍلحٍرثً ، إًنٌا دٍل ٩تيٍلٍق ٢ًتذا: بقرة ًإٍذ رًكبها فضرّٔا فقالتٍ 
ا ٍبٌ  -كأبيو بٍكرو كعيمري  ،فًإينّْ أيكًمني ًّٔذا أنا: فقاؿ؟ سيٍبحاف اهلًل بقرةه تكٌلمي  -كما ٫تي

كبٍينما رجيله ًُب غنًمًو ًإٍذ عدا الذٍّْئبي فذىب ًمٍنها ًبشاةو فطلب حىٌت كأنٌوي . 
ا يٍوـ الٌسبيًع يٍوـ ال راًعي فمٍن ٢ت، ىذا اٍستٍنقٍذهتا ًمٍتّْ : اٍستٍنقذىا ًمٍنوي فقاؿ لوي الذٍّْئبي 

كأبيو  ،فًإينّْ أيكًمني ًّٔذا أنا: قاؿ؟ سيٍبحاف اهلًل ًذٍئبه يتكٌلمي : فقاؿ الٌناسي ؟ ٢تا غٍَتًم
ا ٍبٌ  -. بٍكرو كعيمري   .- كما ٫تي

 فأخربين عن اإلٯتاف 
كًٝتٍعتي قيتٍيبة )يعٍت نفسو(:  قاؿ أبيو ًعيسى: (ّْٕ/َُ)الًتمذل قاؿ 

 اإًلٯتافي قٍوؿه كعمله.: ككاف يقيوؿي ، عيمري ٍبني ىاريكف كاف صاًحب حًديثو : يقيوؿي 
اإًلٯتافي يزًيدي  :قاال ،عٍن اٍبًن عٌباسو كعٍن أيب ىيرٍيرة (ّٓ/ُ)ركل ابن ماجٍو 

: لكن ا١تعٌت صحيح  . )ُب الزكائد إسناد ىذا اٟتديث ضعيف( * قلتي كينػٍقيصي
 اهلل أعلم.، ك ٣تمع عليو عند أىل السنة كاٞتماعة

 أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر : قاؿ
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كمٍن يٍكفيٍر بًالٌلًو كمبلًئكًتًو ككيتيًبًو كريسيًلًو كاٍليٍوـً اآٍلًخًر فقٍد ضٌل قاؿ ربنا: 
قاؿ كا١تبلئكة ال يعلم عددىم إال اهلل تعاذل! *  [ُّٔ :]ُب النساء ضبلال بًعيدا

  [ يعٍت ا١تبلئكة.ُّ :]ُب ا١تدثر ربّْك ًإاٌل ىيو كما يٍعلمي جينيودربنا: 
أما : (: ىذا جواب أيب جهل القائلّّٓ/ْ) ُٗقاؿ ُب أيسر التفاسَت
فأخرب تعاذل أف لو جنودا . استخفافا كتكذيبا(، ُٗ)حملمد أعواف إال تسعة عشر 

يسوؽ ، كقد كرد أف ألحدىم مثل قوة القلُت، ال ىوإال يعلم عددىا كال قوهتا 
كال  ،ىم األمة كعلى رقبتو جبل فَتمي ّٔم ُب النار كيرمي اٞتبل عليهمأحد

مبلئكة ٭تملوف العرش الذم ىو أكرب من السموات ( ْ)ربعة ، أعجب
 فسبحاف ا٠تبلؽ العليم. َِكاألرضُت

 كتؤمن بالقدر خَته كشره 
عًن الٌنيبّْ صلى  ،عن أيب ىيرٍيرة -ُْٔٔمن شر القدر ما ركاه البخارم 

ـي  :يو كسلم قاؿاهلل عل ـي أٍنت أبيونا خٌيٍبتنا: فقاؿ لوي ميوسى، كميوسى اٍحتٌج آد  ،يا آد
ـي ! كأٍخرٍجتنا ًمن اٍٞتٌنةً  ، كخٌط لك بًيًدهً ، يا ميوسى اٍصطفاؾ الٌلوي ًبكبلًموً : قاؿ لوي آد

                                                           
ٔ9

ىو شيخنا أبو بكر جابر اٞتزائرم الواعظ با١تسجد النبوم، كقد جلستي مرةن ُب   
 ٣تلسو فيو.

: الٌلوي ال إًلو ًإاٌل ىيو ربُّ اٍلعٍرًش اٍلعًظيًم ربنافالعرش أعظم ا١تخلوقات. لذا قاؿ  َِ
: كًسع كيٍرًسيُّوي الٌسماكاًت كاأٍلٍرض ربنا[ كبعده ُب العظم: الكرسي. قاؿ ِٔ]النمل: 
، (: اٍلكيٍرًسٌي نٍفسو ميٍشتًمل علٍيًهما لًعظمًتوً ِْٔ/ُ[ قاؿ ُب اٞتبللُت )ِٓٓ]البقرة: 

: ًٟتًديًث: )ما الٌسماكات الٌسٍبع ُب  اٍلكيٍرًسٌي إاٌل كدراًىم سٍبعة أيٍلًقيٍت ُب تػيٍرس(. * قلتي
لكن اٟتديث ضعيف فاعرٍؼ! أخرجو أبو الشيخ ُب "العظمة" كسنده منقطع! )الضعيفة 

ُّ/ِٕٔ) 
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ـي فحٌج ؟! سنة( َْ)أتليوميًٍت على أٍمرو قٌدر الٌلوي علٌي قٍبل أٍف ٮٍتليقًٍت بًأٍربًعُت  آد
ـي ميوسى، ميوسى  ثبلثا.، فحٌج آد

  فالواجب علينا الرضا عن اهلل تعاذل. ك٧تتنب "لو". ،كإذا أصابنا شٌر القدر
صلى اهلل عليو رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة  -ْٓٗٔركل مسلم 

، كًَب كيل  خيػٍره ، الٌضًعيفً اٍلميٍؤًمني اٍلقًولُّ خيػٍره كأحبُّ ًإذل الٌلًو ًمن اٍلميٍؤًمًن » : كسلم
لٍو : كًإٍف أصابك شٍىءه فبل تقيلٍ ! اٍحًرٍص على ما يٍنفعيك كاٍستًعٍن بًالٌلًو كال تٍعًجزٍ 

تٍفتحي عمل  "لوٍ "فًإٌف ، قدري الٌلًو كما شاء فعل: كلًكٍن قيلٍ ، أِنّْ فعٍلتي كاف كذا ككذا
 «.الٌشٍيطاًف 

 سخط اهلل. عياذا باهلل.  كمن سخط با١تصيبة تصيبو فليعلم أف عليو
ًإٌف ًعظم اٍٞتزاًء مع ًعظًم » قاؿ  ِٕٔٓركل الًتمذل عن أنس مرفوعا 

كمٍن سًخط فلوي ، فمٍن رًضى فلوي الرّْضا، كًإٌف الٌلو ًإذا أحٌب قٍوما ابٍتبلىيمٍ ، اٍلببلءً 
.«. الٌسخطي   حسنه غرًيبه

 فأخربين عن اإلحساف 
 خاصة با٢تداية كالكفاية كالوقاية كالعناية.كاحملسنوف كاف اهلل معهم. معية 

 فآتاىم علما إلحساهنم.
 اٍلميٍحًسًنُت ِِكًإٌف الٌلو ١تع، لنٍهًدينٌػهيٍم سيبيلنا ُِكاٌلًذين جاىديكا ًفيناقاؿ ربنا:  

 [ٗٔ :]العنكبوت

                                                           
أم: ُب طاعتنا. كمنها: العمل ٔتا علم. لنهدينهم سبلنا: لنزيدهنم علما على علمهم.   ُِ

 اهلل. كقولو تعاذل: كاتقوا اهلل كيعلمكم 
 كدل يأت ُب القرآف ىذا السياؽ )١تع( إال ُب احملسنُت. كُب غَتىم: "مع" قٍط. ِِ 
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ك١تٌا بلغ أشيٌدهي آتٍيناهي حيٍكما  :ُب حق يوسف عليو السبلـ كقاؿ تعاذل
[ ككذلك قاؿ تعاذل ُب حق موسى  ِِ :]يوسف زًم اٍلميٍحًسًنُتككذًلك ٧تٍ ، كًعٍلما

 كليم اهلل عليو السبلـ. لكن زاد فيو: "كاستول".
 أف تعبد اهلل كأنك تراه 

أٌف  ِّعٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن عيمر ،عٍن ناًفعو  ،عن ماًلك -َْٔالبخارم ركل 
رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم رأل بيصاقا ًُب ًجداًر اٍلًقٍبلًة فحٌكوي ٍبيٌ أٍقبل على 

فًإٌف الٌلو ًقبل كٍجًهًو ًإذا ، ًإذا كاف أحديكيٍم ييصلّْي فبل يٍبصيٍق ًقبل كٍجًهوً : الٌناًس فقاؿ
 صٌلى.

لٌلوي علٍيًو صٌلى اعٍن أيب ىيرٍيرة، أٌف رسيوؿ اهلًل  - ِٖٖٓشعب اإلٯتاف كُب 
؟ أٍين تٍلتًفتي يا اٍبن آدـ"ما اٍلتفت عٍبده قطُّ ُب صبلتًًو ًإاٌل قاؿ لوي ربُّوي: كسٌلم قاؿ: "

 ِْ!ا عليو. )ضعيف!!!( ذكرتو تنبيه"خيػٍره لك ٦تٌا تٍلتًفتي ًإلٍيوً أنا 
 فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ 

                                                           
ىذا ىو السلسة الذىبية. ركم عن البخارم أنو قاؿ: أصح األسانيد ىذا. * لكن  ِّ

: "ا١تختار أنو ال ٬تـز ُب إسناد أنو أصح ُٖقاؿ ُب تيسَت مصطلح اٟتديث ص 
ب الصحة مبٍت على ٘تكن اإلسناد من شركط الصحة. األسانيد مطلقا، ألف تفاكت مرات

كيندر ٖتقق أعلى الدرجات ُب ٚتيع شركط الصحة. فاألكرل اإلمساؾ عن اٟتكم 
إلسناد بأنو أصح األسانيد مطلقا، كمع ذلك فقد نقل عن بعض األئمة القوؿ ُب أصح 

عنوانو:  قده نعليو األسانيد، كالظاىر أف كل إماـ رٌجح ما قوم عنده". )كىذا الكتاب 
 للشيخ أيب معاذ طارؽ عوض اهلل( -نقد على تيسَت ا١تصطلح–إصبلح اإلصطبلح 

ٕٗ
 كىٍجًهوً  قًبىلى  اهلل فإفَّ ، كىٍجًهوً  ًقبىلى  يػىٍبصيقٍ  فىبلى  ييصىلّْي أحىديكيم كافى كُب الصحيحُت: "إذا    

 * كُب لفظ للبخارم: "فبل يتنخمن"! .عمر ابن عن( ف ؽ مالك)". صىلَّى ًإذا
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 ي ا١تشاىدة!اليت ى ىذه مرتبة ثانية ُب اإلحساف. فهي أدِن من األكذل
لو  »( عن علي رضي اهلل عنو قاؿ: ٗٔ/ُجاء ُب تفسَت أيب السعود )

)كذكره صاحب قوت القلوب من كبلـ  ِٓ«ما ازددتي يقينا، كيشف الغطاءي 
 يعٍت ابن خثيم التابعي الزاىد الشهَت(، الربيع

لقولو "لو  ، المكاشفة: (: ابتداء اليقُتَِّ/َُكجاء ُب حلية األكلياء )
 .المشاىدة. ٍب المعاينةما ازددت يقينا". ٍب ، الغطاءكشف 

 فأخربين عن الساعة 
 [ُ :]القمر لقولو تعاذل: اٍقًتبًت الٌساعةي كاٍنشٌق اٍلقمري ىي القيامة. 

 (َُٕ/ْفالقيامة ىي الساعة. فإهنا: "ساعة هناية الدنيا كفنائها" )أيسر التفاسَت 
: كرٔتا ٝتيت ساعة ألهنا تقـو  فهي إذا ُب جدا سريعة عاجلة  ُب مدةقلتي

 ساعة يسَتة أعاذنا اهلل منها. 
أٌف رسيوؿ اهلًل صلى  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -َٔٓٔالبخارم  ركل

فًإذا طلعٍت ، تقيوـي الٌساعةي حىٌت تٍطليع الٌشٍمسي ًمٍن مٍغرًًّٔا ال :اهلل عليو كسلم قاؿ
ا دٍل تكيٍن آمنٍت ًمٍن فذًلك ، فرآىا الٌناسي آمنيوا أٍٚتعيوف ًحُت ال يٍنفعي نٍفسا ًإٯتاهني

كلتقيومٌن الٌساعةي كقٍد نشر الٌرجيبلًف ثٍؤّيما بٍينهيما . أٍك كسبٍت ًُب ًإٯتاهًنا خٍَتا ،قٍبلي 
                                                           

(: حديث )) لو كشف رل َٓ/ُُٔٔب ٣تموع مؤلفات عقائد الرافضة كالرد عليها ) ِٓ
الغطاء ما أزددت يقينا (( موضوع ال أصل لو ُب كتب اٟتديث الصحيحة عند الفريقُت 
)الشيعة كأىل السنة(. كعلى فرض تسليم صحتو فهو غَت مفيد للتفضيل أيضا ألف 

ن كجو الواجب جل شأنو ال أزداد على معناه: لو رفعت األحجبة كسبحات اٞتبلؿ ع
اليقُت اٟتاصل رل بوجوده كصفاتو الكاملة ٔتبلحظة اآليات على كحدانيتو ككماؿ قدرتو 

 كإحاطة علمو.
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كلتقيومٌن الٌساعةي كقًد اٍنصرؼ الٌرجيلي بًلًْب لًٍقحًتًو فبل ، كال يٍطوًيانًوً  فبل يتبايعانًوً 
كلتقيومٌن الٌساعةي كقٍد ، ومٌن الٌساعةي كٍىو يًليطي حٍوضوي فبل يٍسًقي ًفيوً كلتقي ، يٍطعميوي 

 رفع أيٍكلتوي ًإذل ًفيًو فبل يٍطعميها.
 ما ا١تسئوؿ عنها بأعلم من السائل 

أك يقوؿ: ال أدرم. أك: اهلل  ىذا ىو جواب من ال علم عنده عن شيئ سئل عنو. 
 أعلم. 

إسناده . )نصف العلم "ال أدرم" :عن الشعيب قاؿ -َُٖالدارمي ركل 
 (صحيح

دخٍلنا على عٍبًد اهلًل ٍبًن : عٍن مٍسريكؽو قاؿ -َْٖٗركل البخارم 
الٌلوي "كمٍن دٍل يٍعلٍم فٍليقيًل  ،يا أيُّها الٌناسي مٍن عًلم شٍيئا فٍليقيٍل ًبوً : قاؿ، مٍسعيودو 

قاؿ الٌلوي عٌز كجٌل لًنًبيًّْو "، أٍعلمي  الٌلوي "فًإٌف ًمن اٍلًعٍلًم أٍف يقيوؿ ًلما ال يٍعلمي "، أٍعلمي 
}قيٍل ما أٍسأليكيٍم علٍيًو ًمٍن أٍجرو كما أنا ًمن اٍلميتكلًّْفُت{ : صلى اهلل عليو كسلم

 .. اخل.. عًن الدُّخافً  كسأيحدّْثيكيمٍ 
قالو  القائل فلعلو كره ذلك ألف، أما غضب عمر على من قاؿ "اهلل أعلم"

عٍن عيبٍيًد  -ّْٖٓالبخارم كاهلل أعلم. كىو ما ركاه  مع عدـ اإلىتماـ با١تسألة.
: يٍوما ألٍصحاًب الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم رًضي الٌلوي عٍنوي  قاؿ عيمري  :ٍبًن عيمٍَتو قاؿ

. الٌلوي أٍعلمي : قاليوا؟ }أيودُّ أحديكيٍم أٍف تكيوف لوي جٌنةه{ ًفيم ترٍكف ىًذًه اآلية نزلتٍ 
ًُب نٍفًسي ًمٍنها : فقاؿ اٍبني عٌباسو . أٍك ال نٍعلمي  ،نٍعلمي : وليواقي : فقاؿ]![ فغًضب عيمري 

 كال ٍٖتًقٍر نٍفسك! ،يا اٍبن أًخي قيلٍ : قاؿ عيمري . شٍيءه يا أًمَت اٍلميٍؤًمًنُت
 فأخربين عن أماراهتا 
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ىذا من باب "ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو". فلما دل ٬تد عن الساعة 
 جوابا سأؿ عن أماراهتا.

 كمن أمارات الساعة أيضا كىو موجود فينا كاهلل ا١تستعاف:
 كثرة الزالزل. -ٔ

قاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل عليو  :عٍن أيب ىيرٍيرة قاؿ -َُّٔركل البخارم 
كتٍظهر ، كيتقارب الٌزمافي ، كتٍكثير الٌزالزًؿي ، ال تقيوـي الٌساعةي حىٌت يػيٍقبض اٍلًعٍلمي  :كسلم
.، كٍىو اٍلقٍتلي اٍلقٍتلي  ،كيٍكثير ا٢ٍترٍجي ، اٍلًفنتي   حىٌت يٍكثير ًفيكيمي اٍلماؿي فيًفيضي

 الحديث عن الدنيا في المساجد -ٕ
قاؿ رسيوؿي الٌلًو صٌلى علٍيًو  :قاؿ ،عٍن عٍبًد الٌلوً  -ُٕٔٔركل ابن حباف 

]ُب أمور سيكيوفي ُب آًخًر الٌزماًف قٍوـه يكيوفي حًديثػيهيٍم ُب مساًجًدًىٍم  :كسٌلم
. كالزيادة للبيهقي ُب ِٔإسناده ضعيف :لٍيس لًٌلًو ًفيًهٍم حاجةه. )األرنؤكط، الدنيا[

  (الشعب
 ترك ركعتي تحية المسجد: -ٖ

الٌسبلـي علٍيك  :فقاؿ ،لًقي عٍبدي الٌلًو رجيله : (ِْٖ/ِ)صحيح ابن خزٯتة 
ًو ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو عليٍ  ،صدؽ الٌلوي كرسيوليوي  :فقاؿ عٍبدي الٌلوً  ،يا اٍبن مٍسعيودو 

ًإٌف ًمٍن أٍشراًط الٌساعًة أٍف ٯتيٌر الٌرجيلي ُب اٍلمٍسًجًد ال ييصلّْي ًفيًو  :كىيو يقيوؿي  ،الٌسبلـي 
 :كأٍف ييربّْد الٌصيًبُّ الٌشٍيخ. )األلباين ،كأٍف ال ييسلّْم الٌرجيلي ًإالٌ على مٍن يٍعًرؼي  ،رٍكعتٍُتً 

                                                           
: لكن ركاه أيضا البيهقي ُب شعب اإلٯتاف ) ِٔ ( عًن اٍٟتسًن مرسبل. ّٕٖ/ْقلتي

باين ُب التعليق على ابن فَتتقي إذل اٟتسن إف شاء اهلل تعاذل. كا١تهم حسنو الشيخ األل
 .ُُّٔحباف، كالصحيحة 
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كالصحيحة  َُّٓفة إسناده ضعيف لكن لو أك لغالبو طرؽ أخرل فانظر الضعي
ْٕٔ) 

 أف تلد األمة ربتها 
ًإذا كلدًت : » َُٕسيد األمة. ففي بعض ألفاظ مسلم : الربة ىناا١تراد ب

 كبعل الشيئ: مالكو كصاحبو. يٍعًٌت الٌسرارًٌل.« األمةي بٍعلها 
 كأف ترل اٟتفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاكلوف ُب البنياف 

أتٍينا خٌبابا نعيوديهي كقًد : حارًثة ٍبًن ميضرّْبو قاؿعٍن  -ُِٕٔركل الًتمذل 
صلى اهلل عليو كلٍوال أِنّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو ، لقٍد تطاكؿ مرًضى: اٍكتول سٍبع كٌياتو فقاؿ

يػيٍؤجري الٌرجيلي ًَب نفقًتًو كيلّْها ًإالٌ : "كقاؿ، لتمنٌػٍيتي ، «ال ٘تنٌػويا اٍلمٍوت » : يقيوؿي كسلم 
اب  .ِٕحسنه صًحيحه ". ًَب اٍلًبناءً : قاؿ أكٍ ، الًتُّ

 فلبثت مليا 
صلى اهلل (: مليا أم زمانا بعد انصرافو فكأف النيب ُِْ/ُقاؿ ُب الفتح )

أعلمهم بذلك بعد مضى كقت كلكنو ُب ذلك آّلس. * لكن عليو كآلو كسلم 
 لكن ادعى"، فلبثت ثبلثا: "يعكر على ىذا اٞتمع قولو ُب ركاية النسائي كالًتمذم

ألهنا تكتب ببل  كأف مليا صغرت ميمها فاشبهت ثبلثا، بعضهم فيها التصحيف
فلقيٍت رسوؿ ، فلبثنا ليارل" كىذه الدعول مردكدة فإف ُب ركاية أيب عوانة:، ألف
. * كالبن "بعد ثالثة". * كالبن حباف: "بعد ثبلثصلى اهلل عليو كآلو كسلم اهلل 

 . "بعد ثبلثة أياـ"منده: 
                                                           

أم: أحد اإلسنادين حسن، كاآلخر صحيح. )ىذا إف كاف اٟتديث لو إسناداف(.  ِٕ
أك: اٟتديث حسن عند بعض، كصحيح عند غَتىم. )ىذا إف كاف اٟتديث لو سند 

 كاحد(
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صلى اهلل عليو بأف عمر دل ٭تضر قوؿ النيب : بُت اٟتديثُتكٚتع النوكم 
ُب آّلس بل كاف ٦تن قاـ إما مع الذين توجهوا ُب طلب الرجل أك كآلو كسلم 

صلى اهلل عليو كآلو لشغل آخر كدل يرجع مع من رجع لعارض عرض لو فأخرب النيب 
أياـ. * كيدؿ عليو اٟتاضرين ُب اٟتاؿ كدل يتفق اإلخبار لعمر اال بعد ثبلثة كسلم 

قولو "فلقيٍت" كقولو "فقاؿ رل يا عمر". فوجو ا٠تطاب لو كحده ٓتبلؼ إخباره 
 األكؿ كىو ٚتع حسن!

  ِٖيا عمر
من العجيب: أف نساء العرب تنادم إحداىن زكجها باٝتو! ]فائدة[:   

 تقوؿ: يا ابن ا٠تطاب! مثبل.
قاؿ لعمر: رًضي الٌلوي عنػٍهيما  (: عن اٍبن عٌباسو ُٓٗ/ٔركل البخارم )

ميٍنذي سنةو فما أٍستًطيعي ىٍيبة لك. قاؿ  ِٗكالٌلًو ًإٍف كيٍنتي أليرًيدي أٍف أٍسألك عٍن ىذا
فبل تٍفعٍل! ما ظنٍنت أٌف ًعٍنًدم ًمٍن ًعٍلمو فاٍسأٍلًٍت فًإٍف كاف رل ًعٍلمه خبٌػٍرتيك ًبًو. 

اًىًلٌيًة ما نعيدُّ لًلنّْساًء أٍمرا حىٌت أٍنزؿ الٌلوي ًفيًهٌن ٍبيٌ قاؿ عيمري كالٌلًو ًإٍف كيٌنا ُب اٞتٍ  :قاؿ
فبٍينا أنا ُب أٍمرو أتأٌمريهي ًإٍذ قالًت اٍمرأٌب لٍو صنٍعت  :ما أٍنزؿ كقسم ٢تيٌن ما قسم قاؿ

فقالٍت ؟ مالًك كًلما ىاىينا ًفيما تكلُّفيًك ُب أٍمرو أيرًيديهي : فقيٍلتي ٢تا :كذا ككذا قاؿ
                                                           

ى (: دخل عيمري علُِٕ/ٕمن ركائع قصة النساء: كذبت يا عمر! * ركل مسلم ) ِٖ
. قاؿ  حٍفصة كأٍٝتاءي ًعٍندىا فقاؿ عيمري ًحُت رأل أٍٝتاء مٍن ىًذًه قالٍت أٍٝتاءي بًٍنتي عيمٍيسو
عيمري اٍٟتبًشٌيةي ىًذًه اٍلبٍحرًيٌةي ىًذًه فقالٍت أٍٝتاءي نعٍم. فقاؿ عيمري سبٍقناكيٍم بًا٢تًٍٍجرًة فنٍحني 

 بٍت كقالٍت كًلمة كذٍبت يا عيمري!أحقُّ ًبرسيوًؿ الٌلًو صلى اهلل عليو كسلم ًمٍنكيٍم. فغضً 
سألو: يا أًمَت اٍلميٍؤًمًنُت مًن اللٌتاًف تظاىرتا على الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم ًمٍن أٍزكاًجًو  ِٗ

 فقاؿ تًٍلك حٍفصةي كعاًئشةي!
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اًجعي رسيوؿ ، ما تيرًيدي أٍف تيراجع أٍنت! ا لك يا اٍبن ا٠ٍتطٌابً عجب: رل  كًإٌف ابٍنتك لًتي
فقاـ عيمري فأخذ رًداءهي مكانوي . اهلًل صلى اهلل عليو كسلم حىٌت يظٌل يٍوموي غٍضباف

اًجًعُت رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو : فقاؿ ٢تا، حىٌت دخل على حٍفصة يا بينٌيةي ًإٌنًك لًتي
تٍعلًمُت : فقيٍلتي . كالٌلًو إًنٌا لنيراًجعيوي : فقالٍت حٍفصةي ؟  يظٌل يٍوموي غٍضبافكسلم حىٌت 

 !!!أينّْ أيحذّْريًؾ عيقيوبة اهلًل كغضب رسيولًًو صلى اهلل عليو كسلم
 أتدرم من السائل ؟ 

ك٭تسن من السنة تقدمي السؤاؿ بُت يدم البياف. ليعتٍت السامع للخطاب! 
 و ا١تناسب!تكرير ذلك ثبلثا ُب كقت
رًضي  أنسي ٍبني ماًلكو عٍن ميعاًذ ٍبًن جبلو حدث  -ٕٔٗٓركل البخارم 

لٍيس بٍيًٍت كبٍينوي ًإاٌل أًخرةي ، بٍينا أنا رًديفي الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ الٌلوي عٍنوي 
يا : قاؿٍبيٌ سار ساعة ٌٍب . لبٌػٍيك رسيوؿ اهلًل كسٍعدٍيك: قػيٍلتي . يا ميعاذي : الٌرٍحًل فقاؿ

: قػيٍلتي ، يا ميعاذي : ٍبيٌ سار ساعة ٍبيٌ قاؿ، لبٌػٍيك رسيوؿ اهلًل كسٍعدٍيك: قػيٍلتي ، ميعاذي 
الٌلوي : قػيٍلتي ؟ ىٍل تٍدرًم ما حقُّ اهلًل على ًعباًدهً : قاؿ، لبٌػٍيك رسيوؿ اهلًل كسٍعدٍيك

ٍبيٌ سار . كيوا بًًو شٍيئاكال ييٍشًر  ،حقُّ اهلًل على ًعباًدًه أٍف يٍعبيديكهي : قاؿ، كرسيوليوي أٍعلمي 
ىٍل  :فقاؿ ،لبٌػٍيك رسيوؿ اهلًل كسٍعدٍيك: قػيٍلتي ، جبلو  ٍبنى  يا ميعاذ: ساعة ٍبيٌ قاؿ

ًد حقُّ اٍلًعبا: قاؿ، الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي : قػيٍلتي ؟ تٍدرًم ما حقُّ اٍلًعباًد على اهلًل ًإذا فعليوهي 
 .على اهلًل أٍف ال ييعذّّْٔيمٍ 

 اهلل كرسولو أعلم  :قلت
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أك فيما علمو الرسوؿ عليو ، : يقاؿ ُب األمور الدينية"اهلل كرسولو أعلم"
إذ النيب ، "اهلل أعلم"فيها: فإنا نقوؿ  َّأما ُب األمور الدنيوية*  الصبلة كالسبلـ.

 يعلم أكثرىا.ال 
مٌر ًبقٍوـو صلى اهلل عليو كسلم عٍن أنسو أٌف الٌنًبٌ  - ِٕٕٔركل مسلم 

» : فمٌر ًًٍّٔم فقاؿ، فخرج ًشيصا: قاؿ«. لصليح ، لٍو دٍل تٍفعليوا »: ييلقّْحيوف فقاؿ
 «.أنٍػتيٍم أٍعلمي بًأٍمًر دينٍياكيٍم » : قاؿ، قػيٍلت كذا ككذا: قاليوا«. ؟! ما لًنٍخًلكيمٍ 

 فإنو جربيل 
ئيل معناه: اهلل. كجرب كميكا معنا٫تا: عبد. فا١تعٌت: عبد اهلل. ىكذا يقاؿ. 

 كاهلل أعلم.
 كمن ركائع قصص جربيل عليو السبلـ ما ذكر ُب مشكاة ا١تصابيح

(ُ/ُّٔ:) 
 :إف حربا من اليهود سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم :عن أيب أمامة قاؿ

كجاء ، " فسكتحىت ٬تيء جربيلأسكت " :؟ فسكت عنو كقاؿأم البقاع خَت
كلكن أسأؿ ، م من السائلما ا١تسؤكؿ عنها بأعل :جربيل عليو السبلـ فسأؿ فقاؿ

يا ٤تمد إين دنوت من اهلل دنوا ما دنوت منو  :ٍب قاؿ جربيل .ريب تبارؾ كتعاذل
( ََََٕ)كاف بيٍت كبينو سبعوف ألف   :ككيف كاف ياجربيل ؟ قاؿ :قاؿ .قط

 كخَت البقاع مساجدىا. )حسن(، شر البقاع أسواقها :فقاؿ، حجاب من نور
 أتاكم يعلمكم دينكم

                                                           
كأف يقاؿ: من األستاذة اٞتميلة؟ فبل نقوؿ: اهلل كرسولو أعلم. إذ النيب عليو الصبلة   َّ

" اليت ىي "األستاذة اٞتميلة" ُب مصطلحنا ٨تن، ا١تكتبة الشاملة"بلغو خرب كالسبلـ دل ي
 كاهلل أعلم.
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 نسبة الفعل إذل ا١تسبّْب )ال إذل ا١تباشر للفعل(.فيو جواز 
 إذا قصد بو إعبلـ غَته ٦تن دل يعلمو.، عما عًلموكفيو جواز السؤاؿ 

السامع. كإف شئت زد كاحدا: ، آّيب، فالسؤاؿ نافع لثبلثة: السائل
 .٢تم كاحملب

!" السُّؤىاؿي  اٍلًعيّْ  ًشفىاءي  فىًإ٪تَّىا؟! يػىٍعلىميوا دلىٍ  ًإذىا سىأىلوا أىالى كصح ُب اٟتديث: "
 .جابر عن( د)

، عمر اٍبن عىن( ىىب)" الًعٍلمً  ًنٍصفي  السُّؤىاؿً  حيٍسني أما حديث "
 فموضوع!!!

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم.
 
 الحديث الثالث 

 :تعاذل عنهما قاؿ] عن أيب عبد الرٛتن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل 
 :بني اإلسالم على خمس :ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ

 .وإقام الصالة وإيتاء الزكاة. شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل
 البخارم كمسلم[  وحج البيت وصوم رمضان

 عبد اهلل بن عمر 
ككاف بنص النيب عليو الصبلة كالسبلـ. ، كنعم الرجلىو من الصاٟتُت 

 كاهلل أعلم. قليل النـو بالليل. ككاف يدمي النظر ُب ا١تصحف!
حٍفصةي على الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم  قٌصتٍ  - ّّٕٗركل البخارم 
قاؿ ". لٍو كاف ييصلّْي بًالٌلٍيلً ، نًٍعم الٌرجيلي عٍبدي اهللً : "فقاؿرؤيا أخيها عبد اهلل. 

ـي ًمن الٌلٍيًل ًإالٌ قًليبل.: سادًله   فكاف عٍبدي اهلًل ال ينا
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 بٍت اإلسبلـ على ٜتس 
 عبارة الفقهاء أخذا من اٟتديث: أركاف اإلسبلـ ٜتسة. كليس حديثا.

 شهادة أف ال إلو إال اهلل 
مادة ىذه الشهادة: النهي عن ا١تنكر )ال إلو: إبطاؿ للشرؾ( كاألمر 

. فهما من مقتضيات الشهادة أف ال إلو إال حيد(با١تعركؼ )إال اهلل: إقرار بالتو 
 اهلل. فاهلل ا١تستعاف كعليو التكبلف!

قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي  :أٌف أبا سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًٌم قاؿ ُُٖٕٔركل أٛتد 
ٍبيٌ بكى  :قاؿ*  .ال ٯتٍنعٌن رجيبل مهابةي الٌناًس أٍف يقيـو ًْتق  ًإذا عًلموي  :علٍيًو كسٌلم

كىذا إسناد  ،فما قيٍمنا بًًو. )مرفوعو صحيح ،قٍد كالٌلًو شًهٍدناهي  :أبيو سًعيدو قاؿ
 ضعيف لضعف علي بن زيد(
 كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل 

 كمن مقتضياتو: الشهادة أف عيسى عبد اهلل ال ابن اهلل! 
 صلى اهللقاؿ رسيوؿي الٌلًو : قاؿ عيبادةي ٍبني الٌصاًمتً  – ُْٗركل مسلم 

 : عليو كسلم
ٌمدا عٍبديهي كرسيوليوي ، أٍشهدي أٍف ال ًإلو ًإاٌل الٌلوي كٍحدهي ال شرًيك لوي "مٍن قاؿ »  ، كأٌف ٤تي

كأٌف اٍٞتٌنة حقّّ ، أٍلقاىا ًإذل مٍرمي كريكحه ًمٍنوي ، كأٌف ًعيسى عٍبدي الٌلًو كاٍبني أمًتًو ككًلمتيوي 
 «.ٍبواًب اٍٞتٌنًة الٌثمانًيًة شاء أٍدخلوي الٌلوي ًمٍن ألّْ أ"، كأٌف الٌنار حقّّ 

 كإقاـ الصبلة 
 إ٘تاـ الركوع كالسجود ك٫تا أعظم أحواؿ ا١تصلي!منو 

" ما ترٍكف  :عًن النػٍُّعماًف ٍبًن ميرٌة، أٌف رسيوؿ الٌلًو قاؿ - ْْٔا١توطأ ففي 
الٌلوي كرسيوليوي  :ُب الٌشاًرًب كالٌسارًًؽ كالزٌاًِن ؟ " كذًلك قٍبل أٍف يػيٍنزؿ ًفيًهٍم، قاليوا
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، كًفيًهٌن عيقيوبةه، كأٍسوأي الٌسرًقًة اٌلًذم يٍسرًؽي صبلتوي ".  :أٍعلمي، قاؿ " ىيٌن فواًحشي
 " ال ييًتمُّ ريكيوعها كال سيجيودىا ". :ككٍيف يٍسرًؽي صبلتوي يا رسيوؿ الٌلًو ؟ قاؿ :قاليوا

 كإيتاء الزكاة 
 كالزكاة معناىا النمو. أم: الزيادة.

صلى اهلل عليو كسلم عٍن أىًب ىيرٍيرة عٍن رسيوًؿ الٌلًو  - ٕٕٓٔركل مسلم 
كما تواضع أحده ، كما زاد الٌلوي عٍبدا ًبعٍفوو ًإالٌ ًعزٌا، ما نقصٍت صدقةه ًمٍن ماؿو » قاؿ 

 «.لًٌلًو ًإالٌ رفعوي الٌلوي 
كال إخالك يا أخي القارئ إال كيعجبك ىذا اٟتديث العجيب جدا 

 كمتنا كىو: الصحيح سندا
أبيو كٍبشة األ٪ٍتارًلُّ أنٌوي ًٝتع رسيوؿ الٌلًو  حٌدث - ِْٓٗركل الًتمذل 
«. كأيحدّْثيكيٍم حًديثا فاٍحفظيوهي ، ثبلثةه أيٍقًسمي علٍيًهنٌ » يقيوؿي صلى اهلل عليو كسلم 

زادهي كال ظيًلم عٍبده مٍظًلمة فصرب علٍيها ًإاٌل ، ما نقص ماؿي عٍبدو ًمٍن صدقةو » : قاؿ
(، أٍك كًلمة ٨ٍتوىا) كال فتح عٍبده باب مٍسألةو ًإاٌل فتح الٌلوي علٍيًو باب فٍقرو ، الٌلوي ًعزٌا

عٍبدو رزقوي الٌلوي [ ُ: ]ًإ٪ٌتا الدُّنٍيا ألٍربعًة نفرو » : قاؿ! * كأيحدّْثيكيٍم حًديثا فاٍحفظيوهي 
فهذا بًأٍفضًل ، ٍعلمي لًٌلًو ًفيًو حٌقاماال كًعٍلما فهيو يٌتًقى ًفيًو ربٌوي كيًصلي ًفيًو رًٛتوي كي

فهيو صاًدؽي النػٌّْيًة يقيوؿي لٍو أٌف ذًل ، كعٍبدو رزقوي الٌلوي ًعٍلما كدٍل يٍرزيٍقوي ماال[ ِ، ]اٍلمنازًؿً 
ا سواءه ، ماال لعًمٍلتي ًبعمًل فيبلفو  كعٍبدو رزقوي الٌلوي ماال كدلٍ [ ّ، ]فهيو بًًنٌيًتًو فأٍجري٫تي

فهيو ٮٍتًبطي ًَب مالًًو ًبغٍَتً ًعٍلمو ال يٌتًقى ًفيًو ربٌوي كال يًصلي ًفيًو رًٛتوي كال ، ايٍرزيٍقوي ًعٍلم
، كعٍبدو دٍل يٍرزيٍقوي الٌلوي ماال كال ًعٍلما[ ْ، ]فهذا بًأٍخبًث اٍلمنازًؿً ، يٍعلمي لًٌلًو ًفيًو حٌقا

ا سواءه فهيو ، فهيو يقيوؿي لٍو أٌف ذًل ماال لعًمٍلتي ًفيًو ًبعمًل فيبلفو  «. بًًنٌيًتًو فوًٍزري٫تي
 (حسنه صًحيحه )
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 كحج البيت 
األغنياء ليسوا بأفضل من الفقراء ْتجهم! إذ الفقراء األذكياء ٭تجوف كل 

! حجا تاما تاما تاما!  يـو
صلى اهلل عليو رسيوؿي الٌلًو : قاؿ عٍن أنًس ٍبًن ماًلكو  -ٖٗٓركل الًتمذل 

ٍبيٌ قعد يٍذكيري الٌلو حىٌت تٍطليع الٌشٍمسي ٍبيٌ صٌلى  مٍن صٌلى اٍلغداة ًَب ٚتاعةو » : كسلم
» : صلى اهلل عليو كسلمرسيوؿي الٌلًو قاؿ «. كانٍت لوي كأٍجًر حٌجةو كعيٍمرةو ،  رٍكعتٍُتً 

 .حسنه غرًيبه «. ةو تاٌمةو تاٌمةو تامٌ 
 كصـو رمضاف + كحج البيت 

 قٍف ىنا أخي القارئ! فإين ال إخالك إال ٖتَتت ٔتا يأٌب:
» : قاؿصلى اهلل عليو كسلم عًن الٌنًبّْ ، عًن اٍبًن عيمر -َُِركل مسلم 

على أٍف ييوٌحد الٌلوي كًإقاـً الٌصبلًة كًإيتاًء الزٌكاًة كًصياـً : بيًٌت اإًلٍسبلـي على ٍٜتسةو 
ًصياـً رمضاف ، ال: قاؿ؟ اٍٟتجّْ كًصياـً رمضاف: فقاؿ رجيله «. رمضاف كاٍٟتجّْ 
 .صلى اهلل عليو كسلمٍعتيوي ًمٍن رسيوًؿ الٌلًو كاٍٟتجّْ. ىكذا ٝتً 

أخربكم إف ، : ارجعوا إذل كتب الشركح. فإف دل ٕتدكا فيها فإرلٌ والجواب
 شاء اهلل.

كموقف ابن عمر ىذا يدؿ على شدة ٖتريو ُب أداء اٟتديث النبوم 
 فلٌلو درٌه.، الشريف

 ا من النعم!كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علين
 
 الحديث الرابع 
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حدثنا رسوؿ اهلل  :] عن أيب عبد الرٛتن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ
إن أحدكم يجمع خلقو في بطن  :صلى اهلل عليو كسلم كىو الصادؽ ا١تصدكؽ

 .ثم يكون مضغة مثل ذلك .ثم يكون علقة مثل ذلك .أمو أربعين يوما نطفة
بكتب رزقو  :ويؤمر بأربع كلمات .فيو الروحثم يرسل إليو الملك فينفخ 
إن أحدكم ليعمل  .فو اهلل الذي ال إلو غيره .وأجلو وعملو وشقي أو سعيد

حتى ما يكون بينو وبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب  .بعمل أىل الجنة
حتى ما  .وإن أحدكم ليعمل بعمل أىل النار .فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها

نها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة يكون بينو وبي
 البخارم كمسلم[  فيدخلها

 عبد اهلل بن مسعود 
كيدعى ابن أـ عبد أيضا. صاحب نعلي ككسادة كطهور النيب عليو الصبلة 

 كالسبلـ. ككاف من أعلم الصحابة بكتاب اهلل تعاذل.
ٌ  قًدٍمتي الٌشٍأـ: عٍن عٍلقمة قاؿ -ِّْٕركل البخارم  فصٌلٍيتي رٍكعتٍُتً ٍبي

فأتٍيتي قٍوما فجلٍستي إًلٍيًهٍم فًإذا شٍيخه قٍد ، الٌلهيٌم يسٍّْر رل جًليسا صاًٟتا: قػيٍلتي 
ًإينّْ دعٍوتي : فقيٍلتي ، أبيو الٌدٍرداءً : قاليوا؟ مٍن ىذا: قػيٍلتي ، جاء حىٌت جلس ًإذل جٍنيب 

، ًمٍن أٍىًل اٍلكيوفةً : قػيٍلتي ؟ ٦تٌٍن أٍنت: اؿق، الٌلو أٍف يييسّْر رل جًليسا صاًٟتا فيٌسرؾ رل 
كًفيكيمي اٌلًذم ؟ أكلٍيس ًعٍندكيمي اٍبني أيْـّ عٍبدو صاًحبي النٌػٍعلٍُتً كاٍلًوساًد كاٍلًمٍطهرةً : قاؿ

أكلٍيس ًفيكيٍم ؟ أجارهي الٌلوي ًمن الٌشٍيطاًف على ًلساًف نًبيًّْو صلى اهلل عليو كسلم
كٍيف : ٍبيٌ قاؿ؟ ى اهلل عليو كسلم اٌلًذم ال يٍعلمي أحده غيػٍريهي صاًحبي ًسرّْ الٌنيبّْ صل

فقرٍأتي علٍيًو }كالٌلٍيًل ًإذا يٍغشى كالٌنهاًر ًإذا ٕتٌلى ؟ يٍقرأي عٍبدي اهلًل }كالٌلٍيًل ًإذا يٍغشى{
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كالٌلًو لقٍد أٍقرأنًيها رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ًمٍن ًفيًو : كالذٌكًر كاألينٍثى{ قاؿ
 ًإذل ُبٌ.

سأٍلنا حيذٍيفة عٍن : عٍن عٍبًد الٌرٍٛتًن ٍبًن يزًيد قاؿ -ِّٕٔركل البخارم 
: فقاؿ، رجيلو قرًيًب الٌسٍمًت كا٢ٍتٍدًم ًمن الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم حىٌت نٍأخيذ عٍنوي 
 أيْـّ عٍبدو. ما أٍعًرؼي أحدا أٍقرب ٍٝتتا كىٍديا كدالٌ بًالٌنيًبّْ صلى اهلل عليو كسلم ًمًن اٍبنً 

خطبنا عٍبدي اهلًل : شًقيقي ٍبني سلمة قاؿ حٌدث -َََٓركل البخارم 
كالٌلًو لقٍد أخٍذتي ًمٍن ًُب رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ًبٍضعا كسٍبًعُت : فقاؿ
كالٌلًو لقٍد عًلم أٍصحابي الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم أينّْ ًمٍن أٍعلًمًهٍم ًبًكتاًب ، سيورة

فما ، فجلٍستي ُب اٍٟتًلًق أٍٝتعي ما يقيوليوف: قاؿ شًقيقه . ]![ كما أنا ًٓتٍَتًًىمٍ ، اهللً 
 ًٝتٍعتي راٌدا يقيوؿي غٍَت ذًلك.

ما قالو ابن مسعود إ٪تا ىو من باب "كأما بنعمة ربك فحدث"، ال : قلت
 للتفاخر.

 كىو الصادؽ ا١تصدكؽ 
بعث عًليُّ ٍبني أيب : يقيوؿي أبا سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًٌم أف  -ُّْٓركل البخارم 

ًإذل رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ًمن اٍليمًن ًبذيىٍيبةو ُب أًدميو  رًضي الٌلوي عٍنوي  طاًلبو 
ٌصٍل ًمٍن تيرأًّا ، بٍُت عييٍينة ٍبًن بٍدرو : نفرو ( ْ)فقسمها بٍُت أٍربعًة : قاؿ، مٍقريكظو دٍل ٖتي

فقاؿ رجيله . كالرٌاًبعي ًإٌما عٍلقمةي كًإٌما عاًمري ٍبني الطُّفٍيلً ، كزٍيًد ا٠ٍتٍيلً ، كأٍقرع ٍبًن حاًبسو 
فبلغ ذًلك الٌنيبٌ صلى اهلل عليو : قاؿ. كيٌنا ٨ٍتني أحٌق ًّٔذا ًمٍن ىؤيالءً : ًمٍن أٍصحاًبوً 
يٍأتًيًٍت خربي الٌسماًء صباحا ؟ أال تٍأمنيوين كأنا أًمُتي مٍن ُب الٌسماءً : كسلم فقاؿ

 كمساء.
 أحدكم ٬تمع خلقو ُب بطن أمو إف 
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( ُٖٖٔٓأٛتد )من ركائع أحاديث "البطن" )ا٠تلق العجيب!( ما ركل 
فجعل الٌنيبُّ  ،ًٝتٍعتي الٌنيبٌ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم كرأل رجيبل ًٝتينا :قاؿ ،جٍعدةعن 

لكاف ، لٍو كاف ىذا ُب غٍَتً ىذا :كيقيوؿي  ،صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ييوًمئي ًإذل بٍطًنًو بًيًدهً 
 )ضعيف!!!(  خٍَتا لك.

 أربعُت يوما نطفة 
 مٍت الرجل كمٍت ا١ترأة.ما اجتمع من : zygotىي كالنطفة 

من أضعف مستقذر ك فهو ! مٌٍت ٯتٌتدافق مهُت فبداية شأف اإلنساف: ماء 
لقيم ذكر اٟتافظ ابن كثَت تلميذ ابن ا* ك  فكيف يستكرب كاٟتاؿ ىذه؟!! ا٠تلق

(: عن أنس قاؿ: كاف أبو بكر ٮتطبنا فيذكر بدء خلق اإلنساف، حىت ّْٔ/ٔ)
 إف أحدنا لييقذر نفسو، يقوؿ: خرج من ٣ترل البوؿ مرتُت!!

 ٍب يكوف علقة مثل ذلك 
فيو دليل على استعماؿ فقولو "مثل ذلك" * يوما أيضا.  َْأم: علقة 

idem .ك٬توز ٨تو ذلك حىت ُب الدعاء!. كاهلل أعلم 
أٌف رسيوؿ اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو  ،عًن اٍبًن عيمر -ّٖٓٓركل ابن ماجٍو 

ـٍ جًديده ؟ قاؿ :رأل على عيمر قًميصا أبٍيض فقاؿ :كسٌلم  ،ال :ثٍوبيك ىذا غًسيله أ
كميٍت شًهيدا. )ُب الزكائد إسناده  ،كًعٍش ًٛتيدا ،اٍلبٍس جًديدا :قاؿ .بٍل غًسيله 

: كزاد الطرباين  (: قاؿ: "كًإيٌاؾ يا رسيوؿ الٌلًو". )يعٍت: ِْٓ/َُ)صحيح( * قلتي
 أنت أيضا عسى أف تلبس جديدا كتعيش ٛتيدا ك٘توت شهيدا(

 ٍب يرسل إليو ا١تلك فينفخ فيو الركح 
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فنافخ الركح ُب جسد اإلنساف ىو ا١تلك. كال منافاة بينو كبُت قولو تعاذل: 
 :]األنبياء كجعٍلناىا كابٍنها آية لًٍلعا١تُت كاٌليًت أٍحصنٍت فٍرجها فنفٍخنا ًفيها ًمٍن ريكًحنا

ُٗ] 
 كيؤمر بأربع كلمات 

أف  – ٖٔٗٔمسلم  أٚتل ىنا كفصل ُب حديث آخر ركاهكقد ! أك ٜتس
عٍبد الٌلًو ٍبن مٍسعيودو يقيوؿي الٌشًقىُّ مٍن شًقى ًَب بٍطًن أيمًّْو كالٌسًعيدي مٍن كيًعظ ًبغٍَتًًه. 

ييقاؿي لوي حيذٍيفةي ٍبني أًسيدو صلى اهلل عليو كسلم فأتى رجيبل ًمٍن أٍصحاًب رسيوًؿ الٌلًو 
يٍشقى رجيله بًغٍَتً عملو فحٌدثوي ًبذًلك ًمٍن قٍوًؿ اٍبًن مٍسعيودو فقاؿ ككٍيف ، اٍلًغفارًلُّ 

صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ لوي الٌرجيلي أتٍعجبي ًمٍن ذًلك فًإِنّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو 
بعث الٌلوي ًإلٍيها ملكا فصٌورىا ، لٍيلة( ِْ)ًإذا مٌر بًالنٍُّطفًة ثًٍنتاًف كأٍربعيوف » يقيوؿي 

ـٍ أينٍثى: ؿقا ٍبيٌ ، كخلق ٍٝتعها كبصرىا كًجٍلدىا كٍٟتمها كًعظامها ؟ يا ربّْ أذكره أ
، يا ربّْ أجليوي. فيقيوؿي ربُّك ما شاء: كيٍكتيبي اٍلملكي ٍبيٌ يقيوؿي ، فيٍقًضى ربُّك ما شاء

ٍبيٌ ، يا ربّْ رًٍزقيوي. فيٍقًضى ربُّك ما شاء كيٍكتيبي اٍلملكي : ٍبيٌ يقيوؿي ، كيٍكتيبي اٍلملكي 
 «.يزًيدي على ما أيًمر كال ينػٍقيصي فبل ، ٮٍتريجي اٍلملكي بًالٌصًحيفًة ًَب يًدهً 

دّْثي عٍن أيب الٌدٍرداءً  ،أيـٌ الٌدٍرداءً أف ( ُِِّٕ)ركل أٛتد  ًٝتٍعتي  :قاؿ ،ٖتي
ًمٍن  :(ٓ) فرغ الٌلوي ًإذل كيلّْ عٍبدو ًمٍن ٍٜتسو  :رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم يقيوؿي 

ـٍ سًعيدو. )إسناد صحيح(  أجًلًو كرًٍزًقًو كأثرًًه كشًقي  أ
: كأـ الدرداء ىنا ىي الصغرل، كىي زكجتو الثانية، ال الكربل. كاهلل قلت

 أعلم.
 بكتب رزقو 
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ركل ابن حباف كرزقك إذا ىربتى عنو بعيدان طلبك حىت ٕتدؾ!!! * 
قاؿ رسيوؿي الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو  :قاؿ ُّعٍن أيْـّ الٌدٍرداًء عٍن أيب الٌدٍرداءً  -ِّّٖ

صرح ك جيد،  )حديث قوم، إسنادًإٌف الرٍّْزؽ ليٍطليبي اٍلعٍبد كما يٍطليبيوي أجليوي.  :كسٌلم
 (، حلالبزار: الوليد بن مسلم بالتحديث عند

رسوؿ اهلل صلى اهلل قاؿ: قاؿ (: عن جابر َٗ/ٕكركل ُب حلية األكلياء )
ألدركو رزقو كما ، آدـ ىرب من رزقو كما يهرب من ا١توت لو أف ابن: عليو كسلم

: ابن أسباط ( ِّيوسف بن أسباط: يدركو ا١توت. )تفرد بو عن الثورم قلتي

                                                           
ركاية ا١ترأة عن زكجها! ٚتيل جدا! ىكذا فلتكٍن اٟتياة الزكجية! مليئة بالعلم مزينة  ُّ

بالتقول كالزىد! اللهم ارزقٍت الثريد من النساء. آمُت آمُت آمُت. * ركل البخارم 
: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم:  عىٍن أىيب  -ُُّْ  ميوسىى، رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، قىاؿى

 ]ُب كىمىلى ًمنى الرّْجىاًؿ كىًثَته كىدلٍى يىٍكميٍل ًمنى النّْسىاًء ًإالَّ آًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍوفى كىمىٍرميىي بًٍنتي ًعٍمرىافى 
عىلىى النّْسىاًء كىفىٍضًل الثَّرًيًد عىلىى سىائًًر  ركاية صحيحة: كخد٬تة[. كىًإفَّ فىٍضلى عىاًئشىةى 

. *** كالدرداء: بنت أيب الدرداء. * كالدرداء معناه كما ُب الوسيط ) (: ِٖٕ/ُالطَّعىاـً
درد: سقطت أسنانو كلها. كدردٍت الناقة: ٖتاتت أسناهنا فلحقت بدرادرىا من الكرب 

 فهو أدرد كىي درداء. 
: أىٍف  ِّ ىو زاىد كبَت لو مواعظ كًحكىم! نػىزىؿى الثػُّغيٍورى ميرىاًبطان. * سئل عىًن الزٍُّىًد، فػىقىاؿى

: أىفٍ  . * كىسيًئلى: مىا غىايىةي التػَّوىاضيًع؟ قىاؿى ٍبتىوي، عىذَّبىكى ـي، فىًإًف اٍرتىكى  تػىٍزىىدى ُب اٟتىبلىًؿ، فىأىمَّا اٟتىرىا
يبىارىًؾ ييسىلّْمي الى تىلقىى أىحىدان ًإالَّ رىأىيٍ 

. * كسئل: دًلى الى تىٍأذىفي الٍبًن ا١ت تى لىوي الفىٍضلى عىلىٍيكى
: خىًشٍيتي أىٍف الى أىقيوـى ًْتىقًّْو، كىأىنىا أيًحبُّوي. * كقاؿ: ًإذىا رىأىٍيتى الرَّجيلى قىٍد أىًشرى  ؟ قىاؿى عىلىٍيكى

، فىبلى تىًعٍظوي، فػىلىٍيسى لًٍلًعظىًة ًفٍيًو مى  ٍوًضعه، رل أىٍربػىعيٍوفى سىنىةن، مىا حىكَّ ًُب صىٍدرًم شىٍيءه، كىبىًطرى
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. لكن ركاياتو ال تأٌب كما ينبغي! كا١تهم: حسن األلباين ىذا اٟتديث! ّّثقة
 فاٟتمد هلل.

 كأجلو 
اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو قاؿ رسيوؿي  :قاؿ ،عٍن جاًبرو  -ُِّٓا١تستدرؾ ركل ُب 

كاتٌػقيوا الٌلو  ،فبل تٍستٍبًطئيوا الرٍّْزؽ ،ًإٌف أحدكيٍم لٍن ٯتيوت حىٌت يٍستٍكًمل رًٍزقوي  :كسٌلم
ليوا ُب الطٌلبً  ،أيُّها الٌناسي  )الذىيب: على شرط  .خيذيكا ما حٌل كدعيوا ما حيرّْـ ،كأٚتًٍ

 مسلم( 
: كركاه مالك  ًإٌف أحدا لٍن ٯتيوت حىٌت  :ف ييقاؿي أنٌوي كا :ببلغا ِْٕٔ* قلتي

ليوا ُب الطٌلًب.  يٍستٍكًمل رًٍزقوي، فأٚتًٍ
 كعملو 

عٍن ًعٍمراف ٍبًن حيصٍُتو قاؿ ًقيل يا رسيوؿ الٌلًو أعيًلم  - َٕٗٔركل مسلم 
» قاؿ ًقيل فًفيم يٍعملي اٍلعاًمليوف قاؿ «. نعٍم » أٍىلي اٍٞتٌنًة ًمٍن أٍىًل الٌناًر قاؿ فقاؿ 

 «.مييٌسره ًلما خيًلق لوي  كيلّّ 
 كشقي أك سعيد 

كأٌما اٍلغيبلـي (: َُٓ/ٕ)ُب قصة كرل اهلل ا٠تضر عليو السبلـ ركل مسلم 
فلٍو أنٌوي أٍدرؾ أٍرىقهيما طيٍغيانا ، فطيًبع يٍوـ طيًبع كاًفرا ككاف أبواهي قٍد عطفا علٍيوً 

 اة كأٍقرب ريٍٛتا.فأرٍدنا أٍف ييبد٢ّْتيما ربػُّهيما خٍَتا ًمٍنوي زك، ككيٍفرا
                                                                                                                           

ـي عىلىى يػيٍوسيفى بًن أىٍسبىاطو أىحىدان!!!  : مىا أيقىدّْ ًإالَّ تػىرىكتيو. * لذلك قىاؿى شيعىٍيبي بني حىٍربو
 (َُٕ/ٗ)السَت 

: الى ٭تيٍ ُُٕ/ٗ)السَت  ّّ : ١تاذا؟ (: كىثػَّقىوي: اٍبني مىًعٍُتو. * كىقىاؿى أىبيو حىاًبًو تىجُّ بًًو! ]إف قلتى
ٍيءي كىمىا يػىٍنبىًغي. ًديٍػثيوي الى ٬تًى  فاٞتواب بعوف الوىاب[: قىاؿى البيخىارًمُّ: دىفىنى كيتيبىوي، فىكىافى حى
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 فو اهلل الذم ال إلو غَته 
كالقسم األقول منو: كالذم نفس ٤تمد بيده. فكأنو قاؿ: سأقسم قسما 

 ال كذب فيو البتة. إذ نفسي بيد اهلل فإف أنا كاذب فاهلل غاضب. كاهلل أعلم.
 إف أحدكم ليعمل بعمل أىل اٞتنة 

  طلب العلم.من عمل أىل اٞتنة: 
صلى اهلل عليو رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة  - َِٖٕركل مسلم 

 سٌهل الٌلوي لوي بًًو طرًيقا ًإذل اٍٞتٌنًة.، مٍن سلك طرًيقا يٍلتًمسي ًفيًو ًعٍلما :كسلم
طريق ىنا لو معنياف: الطريق ا١تعركؼ كىو الشارع، أك الطريقة كالكيفية. كال
 كاهلل أعلم.

 فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها 
 رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة ،عًن اٍبًن اٍلميسٌيبً  -َِّٔركل البخارم 

: شًهٍدنا مع رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ لًرجيلو ٦تٌٍن يٌدًعي اإًلٍسبلـ: قاؿ
ل الٌرجيلي ًقتاال شًديدا فأصابٍتوي ًجراحةه فلٌما حضر اٍلًقتاؿي قات، ىذا ًمٍن أٍىًل الٌنارً 

فًإنٌوي قٍد قاتل اٍليٍوـ ًقتاال شًديدا ، يا رسيوؿ اهلًل اٌلًذم قػيٍلت إًنٌوي ًمٍن أٍىًل الٌنارً : فًقيل
فكاد بٍعضي الٌناًس أٍف : قاؿ! ًإذل الٌنارً : فقاؿ الٌنيًبُّ صلى اهلل عليو كسلم. كقٍد مات

فلٌما  ، كلًكٌن ًبًو ًجراحا شًديدا، ًإنٌوي دٍل ٯتيتٍ : ذًلك ًإٍذ ًقيلفبٍينما ىيٍم على . يٍرتاب
فأيٍخرب الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم ، كاف ًمن الٌلٍيًل دٍل يٍصربٍ على اٞتًٍراًح فقتل نٍفسوي 

: ٍبيٌ أمر ًببلال فنادل بًالٌناسً ! أٍشهدي أينّْ عٍبدي اهلًل كرسيوليوي ! الٌلوي أٍكربي : ًبذًلك فقاؿ
 !! كًإٌف الٌلو لييؤيّْدي ىذا الدّْين بًالٌرجيًل اٍلفاًجرً !! ًإنٌوي ال يٍدخيلي اٍٞتٌنة ًإالٌ نٍفسه ميٍسًلمةه 

 كإف أحدكم ليعمل بعمل أىل النار 



  - ٗ7 - 
 

لكن ال ، أخف منو خاًب اٟتديدلبس اٟترير. ك من عمل أىل النار: لبس 
 ٬توز أيضا!

 :قاؿ الٌنيًبُّ صلى اهلل عليو كسلم :عيمر يقيوؿي عن  -ّْٖٓركل البخارم 
 .دٍل يٍلبٍسوي ًُب اآلًخرةً ، مٍن لًبس اٍٟترًير ُب الدُّنٍيا

أنٌوي لًبس خا٘تا ًمٍن  :عٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن عٍمرًك ٍبًن اٍلعاصً  -ٕٕٗٔركل أٛتد 
 لًبس ٍبيٌ  ،فطرحوي  ،كأنٌوي كرًىوي   ،فنظر ًإلٍيًو رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ،ذىبو 

 ،ٍبيٌ لًبس خا٘تا ًمٍن كرًؽو  ،فطرحوي ! ىذا أٍخبثي كأٍخبثي  :فقاؿ ،خا٘تا ًمٍن حًديدو 
 فسكت عٍنوي. )صحيح لغَته(

حىت ما يكوف بينو كبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل 
 اٞتنة فيدخلها 

أتى الٌنيبٌ صلى اهلل : يقيوؿي  رًضي الٌلوي عٍنوي اٍلرباء أف  -َِٖٖركل البخارم 
 عليو كسلم 

! أٍسًلٍم ٍبيٌ قاًتلٍ : قاؿ؟ يا رسيوؿ اهلًل أيقاًتلي كأيٍسًلمي : رجيله ميقٌنعه بًاٍٟتًديًد فقاؿ
عًمل قًليبل كأيًجر  : فقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ،فأٍسلم ٍبيٌ قاتل فقيًتل

 كًثَتا.
اإلسبلـ طويبل، أجره أكثر منو قلت: لكن آّاىد الشهيد الذم عاش ُب 

 كأكرب.
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث الخامس 
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قاؿ رسوؿ اهلل صلى  :عائشة رضي اهلل عنها قالت عبد اهلل] عن أـ ا١تؤمنُت أـ 
[ ركاه  من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد :اهلل عليو كآلو كسلم

 [ من عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو رد] : كُب ركاية ١تسلم، البخارم كمسلم
 أـ ا١تؤمنُت 

]ُب  الٌنيبُّ أٍكذل بًاٍلميٍؤًمًنُت ًمٍن أنٍػفيًسًهٍم كأٍزكاجيوي أيٌمهاتػيهيمٍ قاؿ ربنا:   
  [ٔ :األحزاب

من ىذه كمن العجيب، أف بعض الشيعة سٌبوا عائشة عليها السبلـ، فأين ىؤالء 
 اآلية!!

أٍقبٍلنا مع : قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  أنس ٍبن ماًلكو أف  -ٖٔٗٓركل البخارم 
، رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ًمٍن خٍيرب كًإينّْ لرًديفي أيب طٍلحة كٍىو يًسَتي 

كبٍعضي ًنساًء رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم رًديفي رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو 
: اٍلمٍرأة! )أم: أنقذكىا!( فنزٍلتي إً ، كسلم فقاؿ رسيوؿي اهلًل  ،ٍذ عثرًت الٌناقةي فقيٍلتي

كرًكب رسيوؿي اهلًل صلى اهلل ، ًإهٌنا أيمُّكيٍم. فشدٍدتي الٌرٍحل: صلى اهلل عليو كسلم
 آيًبيوف تائًبيوف عاًبديكف لًربّْنا حاًمديكف.: أٍك رأل اٍلمًدينة قاؿ ،عليو كسلم فلٌما دنا

 عائشة  بد اهللعأـ 
سنُت. كليستا من أـ  َُىي أخت صغَتة ألٝتاء ذات النطاقُت بينهما 

 كاحدة. كال يولد ٢تا كلد فكيف تكٌت بأـ عبد اهلل؟
يا رسيوؿ  :أهٌنا قالتٍ  ،عٍن عاًئشة رًضي الٌلوي عٍنها -َْٕٗفعند أيب داكد 

قاؿ . * اٍبن اٍختيها: يٍعًٍت ، فاٍكتًٍت بًابًٍنًك عٍبًد اهللً  :قاؿ ،كيلُّ صواًحيًب ٢تيٌن كيٌت  ،اهللً 
 فكانٍت تيكٌٌت بًأيْـّ عٍبًد الٌلًو. )صحيح( :قاؿ. عٍبًد اهلًل ٍبًن الزُّبٍَتً  :ميسٌدده 

 من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو 
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أم ُب أمر الدين. فالعبادات توقيفية! األصل فيها ا١تنع حىت يأٌب دليل   
 بو. يأمرنا 

كاحملدثات ُب الدين ىي البدع الضالة! خبيثة ال سيما إف عمل ّٔا ُب  
 األرض اٟتراـ.

ما ًعٍندنا شٍيءه ًإالٌ  : قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن عًلي   -َُٕٖركل البخارم 
اٍلمًدينةي حرـه ما بٍُت : عًن الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم ًكتابي اهلًل كىًذًه الٌصًحيفةي 

فعلٍيًو لٍعنةي اهلًل كاٍلمبلًئكًة ، أٍك آكل ٤تيًٍدثا مٍن أٍحدث ًفيها حدثا، ًإذل كذاعائًرو 
. ال يػيٍقبلي ًمٍنوي صٍرؼه ، كالٌناًس أٍٚتًعُت  كال عٍدؿه
  فهو ردٌ 

 ٍعله ٔتعٌت مفعوؿ. أم مردكد. فػى 
( ُب قولو تعاذل "أكتيت سؤلك يا موسى: "السؤؿ ُٓٗ/ُُقاؿ القرطيب )

كل ٔتعٌت أي ك ، بز ٔتعٌت ٥تبوزعله ٔتعٌت مفعوؿ، كقولك خي . في الطلبة )ا١تطلوب(
 مأكوؿ".

 من عمل عمبل ليس عليو أمرنا 
ا١تعامبلت فاألصل فيها اإلباحة ُب باب . أما احملضة عمبل من العبادات
 حىت يدؿ دليل على ٖترٯتو.

ٌف ُب كسٌخر لكيٍم ما ُب الٌسماكاًت كما ُب اأٍلٍرًض ًٚتيعا ًمٍنوي إً قاؿ ربنا: 
 [ُّ :]اٞتاثية ذًلك آلياتو لًقٍوـو يتفٌكريكف

كللتوسع ُب مسألة البدع، ٭تسن الرجوع إذل كتاب اإلعتصاـ لئلماـ  تنبيو:
 الشاطيب.

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
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 الحديث السادس 

ٝتعت رسوؿ اهلل صلى  :عنهما قاؿ] عن أيب عبد اهلل النعماف بن بشَت رضي اهلل 
وبينهما أمور ، وإن الحرام بين، إن الحالل بين :اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو  .مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس
كالراعي يرعى حول  .ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .وعرضو
أال وإن حمى اهلل  .ن لكل ملك حمىأال وإ .يوشك أن يرتع فيو .الحمى

وإذا  .إذا صلحت صلح الجسد كلو .أال وإن في الجسد مضغة .محارمو
 [ ركاه البخارم كمسلم أال وىي القلب .فسدت فسد الجسد كلو
 النعماف بن بشَت 

النعماف بن بشَت بن سعد بن ثعلبة بن اٞتبلس ك يقاؿ ابن خبلس  :االسم
ىػ  ِ: ا١تولد*  أبو عبد اهلل ا١تدِن ) أمو عمرة بنت ركاحة ( ،األنصارل ا٠تزرجى

كرضي  . عليهما السبلـلو ك ألبويو صحبة. * حمصىػ بػ ٓٔ: الوفاة* ا١تدينة بػ
 اهلل عنهما.

 إف اٟتبلؿ بُت 
صلى اهلل عليو سيًئل رسيوؿي الٌلًو : عٍن سٍلماف قاؿ -َُّٖركل الًتمذل 

ـي ما ، اٍٟتبلؿي ما أحٌل الٌلوي ًَب ًكتابًوً » : فقاؿ، كاٍلًفراءً عًن الٌسٍمًن كاٞتٍيٍْبً كسلم  كاٍٟترا
. )حسن(«. كما سكت عٍنوي فهيو ٦تٌا عفا عٍنوي ، حرـٌ الٌلوي ًَب ًكتابًوً   حًديثه غرًيبه

  كإف اٟتراـ بٌُت 



  - ٘ٔ - 
 

ًٝتٍعتي سٍلماف  :رجيله ًمٍن أٍىًل اٍلمداًئنً قاؿ  -ْٗركل سعيد بن منصور 
فهيو ًمٍن عٍفًو الٌلًو عٌز  ،كيلُّ ما دٍل يٍذكيًر الٌلوي عٌز كجٌل ًُب اٍلقيٍرآفً   :قيوؿي اٍلفارًًسٌي ي

 (رجل مبهم!)فيو كجٌل. 
: يريد الفارسي عليو السبلـ ما جاء ُب اٟتديث الثبلثُت من ىذا  قلتي

ء ًإٍف كاهلل أعلم. أك قولو تعاذل: يا أيُّها اٌلًذين آمنيوا ال تٍسأليوا عٍن أٍشيا، األربعُت
عفا الٌلوي عٍنها كالٌلوي ، تػيٍبد لكيٍم تسيؤٍكيٍم كًإٍف تٍسأليوا عٍنها ًحُت يينٌزؿي اٍلقيٍرآفي تػيٍبد لكيمٍ 

قاؿ بعض ا١تفسرين: ىو تقدمي كتأخَت. كتقدير *  [َُُ :]ا١تائدة غفيوره حًليمه 
 الطربسي الشيعي غَتأنظر تفسَت اآلية: ال تسألوا عن أشياء عفا اهلل عنها! )

 (، لكن احذٍر شيعٌيتو، فالشيعة من الضبٌلؿ ببل شٌك!الغارل
 كبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثَت من الناس 

، إف كاف با١تيسر فواضح. فإف دل يكن فيوما حكم اللعب بالشطرنج؟ 
 فقاؿ القرطيب:

اختلف العلماء ُب جواز اللعب بالشطرنج كغَته إذا دل يكن على كجو 
مذىب مالك كٚتهور الفقهاء ُب الشطرنج أف من دل يقامر  القمار. * فتحصيل

ّٔا كلعب مع أىلو ُب بيتو مستًتا بو مرة ُب الشهر أك العاـ، ال يطلع عليو كال يعلم 
بو أنو معفو عنو غَت ٤تـر عليو كال مكركه لو، كأنو إف ٗتلع بو كاشتهر فيو سقطت 

سقط ُب مذىب أصحابو مركءتو كعدالتو كردت شهادتو. * كأما الشافعي فبل ت
شهادة البلعب بالنرد كالشطرنج، إذا كاف عدال ُب ٚتيع أصحابو، كدل يظهر منو 
سفو كال ريبة كال كبَتة إال أف يلعب بو قمارا، فإف لعب ّٔا قمارا ككاف بذلك 
معركفا سقطت عدالتو كسفو نفسو ألكلو ا١تاؿ بالباطل. كقاؿ أبو حنيفة: يكره 
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كاالربعة عشر ككل اللهو، فإف دل تظهر من البلعب ّٔا   اللعب بالشطرنج كالنرد
 كبَتة ككانت ٤تاسنو أكثر من مساكيو قبلت شهادتو عندىم.

 (:كبعدىا ّٓ/ّ)كقاؿ القرطيب 
 : الشطرنج ميسر العجم.ّْ)كـر اهلل كجهو( قاؿ على بن أىب طالب -ُ
سئل القاسم بن ٤تمد عن الشطرنج أىي ميسر؟ كعن النرد أىو ميسر؟  -ِ

كل ما صد عن ذكر اهلل كعن الصبلة فهو ميسر. قاؿ أبو عبيد: تأكؿ قولو فقاؿ:  
 تعاذل:" كيصيدٌكيٍم عٍن ذًٍكًر الٌلًو كعًن الٌصبلًة".

" قاؿ: اللعب ك  -ّ عن مالك ُب قولو تعاذل:" فما ذا بٍعد اٍٟتقّْ ًإاٌل الٌضبلؿي
 بالشطرنج كالنرد من الضبلؿ. 

يلعب ُب بيتو مع امرأتو  كركل يونس عن ابن كىب أنو سئل عن الرجل -ْ
بأربع عشرة، فقاؿ مالك: ما يعجبٍت! كليس من شأف ا١تؤمنُت، يقوؿ اهلل تعاذل:" 

 ."  فما ذا بٍعد اٍٟتقّْ ًإاٌل الٌضبلؿي
عن اللعب بالشطرنج فقاؿ: ال  -يعٍت مالكا -عن أشهب قاؿ: سئلك  -ٓ

ينبغي لذم خَت فيو، كليس بشيء كىو من الباطل، كاللعب كلو من الباطل، كإنو ل
 العقل أف تنهاه اللحية كالشيب عن الباطل. 

 كقاؿ الزىرم ١تا سئل عن الشطرنج: ىي من الباطل كال أحبها.  -ٔ
 فمن اتقى الشبهات 

                                                           
ىذا الدعاء ٚتيل، لكن ينبغي أف ال ٮتص بو أحد دكف اآلخرين، فتقوؿ: أبو بكر  ّْ

 كجهو، كىكذا دكاليك، فإف التخصيص الصديق كـر اهلل كجهو، كعمر الفاركؽ كـر اهلل
 يفتقر إذل دليل. 
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، قاؿ الصوُب الكبَت أبو طالب ا١تكي ُب "قوت القلوب ُب معاملة احملبوب
 (:ْٖٔ/ِككصف طريق ا١تريد إذل مقاـ التوحيد" )

حىت يًتؾ ، أف يتقي اهلٌل العبد ُب مثقاؿ ذرة التقوىإ٪تا  :عن أيب الدرداء
*  .يكوف حجابان بينو كبُت اٟتراـ ،بعض ما يرل أنو حبلؿ خشية أٍف يكوف حرامان 

كنا نًتؾ سبعُت   :كٔتعٌت ىذا ما ركم عن أيب بكر الصديق رضي الٌلو عنو قاؿ
فمن  ،قد مات أىلو كىذا طريق ،بابان من اٟتبلؿ ٥تافة باب كاحد من اٟتراـ( َٕ)

  .سلكو فقد أحياىم
 فقد استربأ لدينو كعرضو 

ترؾ الشبهات كانصرؼ إذل الواضحات اٟتبلؿ فهو ُب سبلمة ُب من أم: 
فالناس ، فإف من دل ٬تتنب الشركر كأىلها. كال يتكلم ُب عرضو الناسي ، دينو

 يتكلموف فيو كال بٌد.
)ابن  فعل ماًلكه  ما: فقاؿ رجيله ًمنػٍهيمٍ (: ٕٓ/ِ)ركل البخارم 

بُّ الٌلو كرسيولوي : فقاؿ رجيله ًمنػٍهيمٍ ؟ ال أراهي ، ّٓالدُّخشيم( فقاؿ  ،ذاؾ ميناًفقه ال ٭تًي
ال إًلو ًإاٌل الٌلوي يٍبتًغي  :أال تراهي قاؿ! ال تقيٍل ذاؾ :رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم

كال حًديثوي  ،فوالٌلًو ال نرل كيٌدهي  أٌما ٨ٍتني ، الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي : فقاؿ؟ ًبذًلك كٍجو اهللً 
فًإٌف الٌلو قٍد حرـٌ على الٌناًر  :قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم. ًإالٌ ًإذل اٍلميناًفًقُت

 ال ًإلو ًإالٌ الٌلوي يٍبتًغي ًبذًلك كٍجو اهلًل. :مٍن قاؿ
 كمن كقع ُب الشبهات كقع ُب اٟتراـ 

                                                           
ٖ٘

 يػىٍوـى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  عىٍنوي  ذىبَّ  ،بَْدرًا َشِهدَ  الدٍُّخشيمً  ٍبني  مىاًلكي أبو نعيم:   
 .ًعٍتبىافى  دىارى  حىضىرى 
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 ـ ُب سارؽ البيضة.لعلو مثل قولو عليو الصبلة كالسبل
عًن الٌنيًبّْ صلى اهلل عليو كسلم  ،عٍن أيب ىيرٍيرة -ّٖٕٔركل البخارم 

قاؿ *  .لعن الٌلوي الٌسارًؽ يٍسرًؽي اٍلبٍيضة فتػيٍقطعي يديهي كيٍسرًؽي اٍٟتٍبل فتػيٍقطعي يديهي  :قاؿ
 ًمٍنها ما يٍسول دراًىم. األٍعمشي كانيوا يرٍكف أنٌوي بٍيضي اٍٟتًديًد كاٍٟتٍبلي كانيوا يرٍكف أنٌوي 

: لكن فهم بعض العلماء أف ا١تراد: يسرؽ البيضة ٍب يتعود السرقة  *** قلتي
بعدي إذل أف يستحق قطع يده. فالذم يتناكؿ الشبهات قد يسوقو ذلك إذل 

 احملرمات. كاهلل أعلم.
 كالراعي يرعى حوؿ اٟتمى يوشك أف يرتع فيو 

. كاألنعاـ إذا رأت العشب فكأهنا ألف األرض إذا ٛتيٍت كثر العشب فيها
 رأت كنزا ٙتينا. 

 أال كإف لكل ملك ٛتى 
٭تتمل أف يكوف ىذا إخبارا ٔتا سيأٌب كليس إقرارا من النيب على جواز 

 ذلك لكل ملك.
لكن ا١تراد: أف ا١تلك ٬توز لو أف ٭تمي شيئا  ،ك٭تتمل أف يكوف إقرارا منو

صدقة! أما أف ٭تمي لنفسو ٛتى من األرض ١تصلحة إبل ا١تسلمُت كىي أبل ال
 فهذا حراـ! 

قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى اهلل  :قاؿ ،عًن اٍبًن عٌباسو  -ِِْٕركل ابن ماجٍو 
كٙتنيوي  ،كالٌنارً  ،كاٍلكئلً  ،ُب اٍلماءً  :(ّ) اٍلميٍسًلميوف شيركاءي ُب ثبلثو  :علٍيًو كسٌلم

ـه    ىأما ا١تاء ا١تصفٌ * قلت: ( حيٍعًٍت اٍلماء اٍٞتارًم. )صحي :قاؿ أبيو سًعيدو *  .حرا
 !، فتنبوٍ حبلؿبيعو ف، ٍكيا" مثبلكشراب "ذى 

 أال كإف ٛتى اهلل ٤تارمو 
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: أٌف أبا ىيرٍيرة ًٝتع الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ - ِِّٓركل البخارم 
 كغٍَتةي اهلًل أٍف يٍأٌب اٍلميٍؤًمني ما حرـٌ الٌلو.، ًإٌف الٌلو يغاري 

 أال كإف ُب اٞتسد مضغة 
كمضغة أخرل تعترب رأسا لسائر األعضاء: اللساف! قالوا: سبلمة اإلنساف 

 ُب حفظ اللساف!
ًإذا أٍصبح اٍبني : "عٍن أىًب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًلّْ رفعوي قاؿ -ِٕٖٓركل الًتمذل 

فًإًف ، ا ٨ٍتني ًبكاٌتًق الٌلو ًفينا فًإ٪تٌ : آدـ فًإٌف األٍعضاء كيٌلها تيكفّْري اللّْساف فتقيوؿي 
تذؿ كتقر بالطاعة لو  :تكفر]". كًإًف اٍعوجٍجت اٍعوجٍجنا، اٍستقٍمت اٍستقٍمنا

 )حسن( [كٗتضع ألمره
 إذا صلحت صلح اٞتسد كلو 

كتبلكة ، أياـ كل شهر ّا١تداكمة على صـو : من طرؽ إصبلح القلب
 .القرآف مع التدبر

صلى اهلل عليو كسلم عٍن رجيلو ًمٍن أٍصحاًب الٌنًبّْ  -ِّٕٗركل النسائي 
كًدٍدتي أنٌوي دٍل » : رجيله يصيوـي الٌدٍىر. قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمًقيل لًلٌنًبّْ : قاؿ

«. أٍكثر » : قاؿ؟ فًنٍصفوي : قاليوا«. أٍكثر » : قاؿ؟ فثػيليثٍيوً : قاليوا«. يٍطعًم الٌدٍىر 
 «.صٍوـي ثبلثًة أيٌاـو ًمٍن كيلّْ شٍهرو ؟ ٍم ٔتا ييٍذًىبي كحر الٌصٍدرً أال أيٍخربيكي » : ٍبيٌ قاؿ

 )صحيح(
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قاؿ السيد اٞتليل (: ْٖ/ُالتبياف ُب آداب ٛتلة القرآف )ذكر النوكم ُب 
دواء القلب خمسة : ّٔذك ا١تواىب كا١تعارؼ إبراىيم ا٠تواص رضي اهلل تعاذل عنو

 :ّٕأشياء( ٘)
 قراءة القرآف بالتدبر - ُ
( كخبلء البطن - ِ  )اٞتوع بالصـو
 كقياـ الليل - ّ
 كالتضرع عند السحر - ْ
 ك٣تالسة الصاٟتُت )أك قراءة سَتىم فهو ٣تالستهم أيضا( - ٓ

 كإذا فسدت فسد اٞتسد كلو 
 ،ٗ :]الشمس ( كقٍد خاب مٍن دٌساىاٗقٍد أٍفلح مٍن زٌكاىا )قاؿ ربنا: 

َُ] 
فهٍل كراء ذًلك ا٠ٍتٍَتً شرّّ؟ ( عن حذيفة قاؿ: قػيٍلتي َِ/ٔركل مسلم )

يكيوفي بٍعًدل أًئٌمةه ال » : قاؿ؟ كٍيف: قػيٍلتي «. نعٍم » قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 
كسيقيوـي ًفيًهٍم رًجاؿه قػيليوبػيهيٍم قػيليوبي الٌشياًطًُت ، يٍهتديكف ًّٔيدال كال يٍستنُّوف ًبسيٌنىًت 

: قاؿ؟ يا رسيوؿ الٌلًو ًإٍف أٍدرٍكتي ذًلك كٍيف أٍصنعي : قػيٍلتي : قاؿ«. ًَب جيٍثماًف ًإٍنسو 
 «.فاٍٝتٍع كأًطٍع ، كًإٍف ضيًرب ظٍهريؾ كأيًخذ ماليك، تٍسمعي كتيًطيعي ًلؤلًمَتً » 

فاللهم أصلح قلوبنا إصبلحا .. كأصلح أمة ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ 
 ٚتيعا ..

                                                           
 فيو أف الًتضي )رضي اهلل عنو( ال ٮتتص بالصحابة. كرضواف من اهلل أكرب! ّٔ
 tombo ati iku ono limang perkoroقاؿ اٞتاكيٌوف:  ّٕ
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 أال كىي القلب 
 ٝتي القلب قلبا لكثرة تقلبو من حاؿ إذل آخر. 

صلى اهلل عليو كاف رسيوؿي الٌلًو : عٍن أنسو قاؿ - َِِٗركل الًتمذل 
يا : فقيٍلتي «. يا ميقلّْب اٍلقيليوًب ثبٍّْت قٍلًب على ًديًنك » : ييٍكًثري أٍف يقيوؿكسلم 

نعٍم ًإٌف اٍلقيليوب بٍُت »: قاؿ؟ فهٍل ٗتاؼي علٍينا، رسيوؿ الٌلًو آمٌنا ًبك كٔتا ًجٍئت بًوً 
: كركاه مسلم من حديث ابن «. * ًع الٌلًو ييقلّْبيها كٍيف يشاءي ًمٍن أصابً أٍصبيعٍُتً  قلتي

كاٟتمد هلل على ، كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كدل يذكر اإلكثار.، عمرك عليو السبلـ
 ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث السابع 

عليو كسلم  أف النيب صلى اهللرضي اهلل عنو ] عن أيب رقية ٘تيم بن أكس الدارم 
هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسلمين : ١تن ؟ قاؿ :قلنا. الدين النصيحة: قاؿ

 [ ركاه مسلم وعامتهم
 ٘تيم بن أكس الدارم 

. كمثل ذلك كثَت ُب نصرانيا غَت صاحلصحايب جليل. ككاف ُب بدء أمره 
ك٘تيم عليو السبلـ ىو الذم رأل بعينو الدجاؿ  الصحابة رضواف اهلل عليهم.

 !ّٖا١تسيح

                                                           
ٖ8

مصطلح "ا١تسيح" للدجاؿ، معناه: ٦تسوح العُت، أك: من السياحة، فإنو ٬توؿ   
 األرض كلها.
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خرج رجيله  :قاؿ ،رًضي الٌلوي عنػٍهيما عًن اٍبًن عٌباسو  -َِٖٕركل البخارم 
فمات الٌسٍهًميُّ بًأٍرضو لٍيس ًّٔا ، ًمٍن بًٍت سٍهمو مع ٘تًيمو الٌدارًمّْ كعًدمّْ ٍبًن بٌداءو 

ٌوصا ًمٍن ذىبو فأٍحلفهيما رسيوؿي  فلٌما قًدما ًبًتًكًتًو فقديكا، ميٍسًلمه  جاما ًمٍن ًفٌضةو ٥تي
ـي ٔتٌكة فقاليوا، اهلًل صلى اهلل عليو كسلم فقاـ ، ابٍتٍعناهي ًمٍن ٘تًيمو كعًدم  : ٍبيٌ كيًجد اٍٞتا

. كًإٌف اٍٞتاـ ًلصاًحًبًهمٍ ، لشهادتينا أحقُّ ًمٍن شهادهًتًما: رجيبلًف ًمٍن أٍكلًيائًًو فحلفا
 }يا أيُّها اٌلًذين آمنيوا شهادةي بٍيًنكيٍم{. نزلتٍ  كًفيًهمٍ : قاؿ

 [وأين ىو اآلن؟!]. فصل: رؤية الدجال 
أنٌوي  (شٍعبي ٫ٍتداف) ٍعًبٌ شراًحيل الشٌ  اًمر ٍبنععن  –ّٕٕٓركل مسلم 

ككانٍت ًمن اٍلميهاًجراًت األيكًؿ ، بًٍنت قٍيسو أيٍخت الٌضٌحاًؾ ٍبًن قٍيسو  ّٗسأؿ فاًطمة
ثًيًٌت حًديثا ًٝتٍعًتيًو ًمٍن رسيوًؿ الٌلًو : فقاؿ ال تيٍسًنًديًو ًإذل ، صلى اهلل عليو كسلمحدّْ

ثًيًٌت : فقاؿ ٢تا، لًئٍن ًشٍئت ألٍفعلنٌ : فقالتٍ ، أحدو غٍَتًهً  نكٍحتي : فقالتٍ . أجٍل حدّْ
اًد مع رسيوًؿ فأيًصيب ًَب أٌكًؿ اٞتًٍه، اٍبن اٍلميًغَتًة كىيو ًمٍن ًخياًر شباًب قيرٍيشو يٍومًئذو 

فلٌما تأٯٌتٍتي خطبًٌت عٍبدي الٌرٍٛتًن ٍبني عٍوؼو ًَب نفرو ًمٍن ، صلى اهلل عليو كسلمالٌلًو 
صلى اهلل عليو كخطبًٌت رسيوؿي الٌلًو ، صلى اهلل عليو كسلمأٍصحاًب رسيوًؿ الٌلًو 

صلى اهلل عليو  ككيٍنتي قٍد حيدٍّْثتي أٌف رسيوؿ الٌلوً ، على مٍوالهي أيسامة ٍبًن زٍيدو كسلم 
 : قاؿكسلم 

: قػيٍلتي صلى اهلل عليو كسلم فلٌما كٌلمًٌت رسيوؿي الٌلًو «. مٍن أحٌبًٌت فٍلييًحٌب أيسامة » 
كأيُـّ شرًيكو «. انٍتًقًلى ًإذل أيْـّ شرًيكو » : فقاؿ، أٍمرًل بًيًدؾ فأٍنًكٍحًٌت مٍن ًشٍئت

: فقيٍلتي . يٍنزًؿي علٍيها الضّْيفافي ، سًبيًل الٌلوً اٍمرأةه غًنٌيةه ًمن األٍنصاًر عًظيمةي الٌنفقًة ًَب 
                                                           

فيو أف الرجل يأخذ العلم عن النساء. كموضع ذلك عند أمن الفتنة. كإال فإف النساء  ّٗ
 أضر الفنت على الرجاؿ! كالسبلمة ال يعد٢تا شيئ!
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فًإِنّْ أٍكرهي أٍف ، ًإٌف أيـٌ شرًيكو اٍمرأةه كًثَتةي الضّْيفافً ، ال تٍفعًلى» : فقاؿ. سأٍفعلي 
يٍسقيط عٍنًك ًٜتاريًؾ أٍك يٍنكًشف الثٌػٍوبي عٍن ساقٍيًك فَتل اٍلقٍوـي ًمٍنًك بٍعض ما 

كىيو )«. اٍبًن أيْـّ مٍكتيوـو : ذل اٍبًن عمًّْك عٍبًد الٌلًو ٍبًن عٍمروككلًكًن انٍتًقًلى إً ، تٍكرًىُت
. *** فانٍتقٍلتي ًإلٍيوً ( كىيو ًمن اٍلبٍطًن اٌلًذل ًىى ًمٍنوي ، ًفٍهًر قيرٍيشو : رجيله ًمٍن بًٌت ًفٍهرو 

كسلم  صلى اهلل عليوفلٌما اٍنقضٍت ًعٌدًتى ًٝتٍعتي نًداء اٍلميناًدل ميناًدل رسيوًؿ الٌلًو 
صلى اهلل الٌصبلة جاًمعة. فخرٍجتي ًإذل اٍلمٍسًجًد فصٌلٍيتي مع رسيوًؿ الٌلًو : ييناًدل

فلٌما قضى رسيوؿي الٌلًو ، فكيٍنتي ًَب صفّْ النّْساًء اٌلىًت تًلى ظيهيور اٍلقٍوـً ، عليو كسلم
كيلُّ لًيٍلزـٍ  » : صبلتوي جلس على اٍلًمٍنرًب كىيو يٍضحكي فقاؿصلى اهلل عليو كسلم 

*  .الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي : قاليوا«. ؟ أتٍدريكف دًل ٚتٍعتيكيمٍ » : ٍبيٌ قاؿ«. ًإٍنسافو ميصبلٌهي 
كلًكٍن ٚتٍعتيكيٍم ألٌف ٘تًيما الٌدارًٌل كاف ، ًإِنّْ كالٌلًو ما ٚتٍعتيكيٍم لًرٍغبةو كال لًرٍىبةو » : قاؿ

ا كافق اٌلًذل كيٍنتي أيحدّْثيكيٍم عٍن كحٌدثًٌت حًديث، فجاء فبايع كأٍسلم، رجيبل نٍصرانًٌيا
رجيبل ًمٍن ٠ٍتمو ( َّ)حٌدثًٌت أنٌوي رًكب ًَب سًفينةو ٍْترًيٌةو مع ثبلًثُت : مًسيًح الٌدٌجاؿً 

ٍبيٌ أٍرفئيوا ًإذل جزًيرةو ًَب اٍلبٍحًر حىٌت مٍغًرًب ، فلًعب ًًّٔمي اٍلمٍوجي شٍهرا ًَب اٍلبٍحرً ، كجيذاـ
فلًقيتػٍهيٍم دابٌةه أٍىلبي كًثَتي ، قٍػريًب الٌسًفينًة فدخليوا اٍٞتزًيرةفجلسيوا ًَب أ، الٌشٍمسً 

: فقالتٍ ؟ كيٍلًك ما أٍنتً : فقاليوا، الٌشعًر ال يٍدريكف ما قػيبػيليوي ًمٍن ديبيرًًه ًمٍن كٍثرًة الٌشعرً 
جيًل ًَب أيُّها اٍلقٍوـي اٍنطًلقيوا ًإذل ىذا الرٌ : قالتٍ ؟ كما اٍٞتٌساسةي : أنا اٍٞتٌساسةي. قاليوا

فرًٍقنا ًمٍنها أٍف تكيوف ، لٌما ٌٝتٍت لنا رجيبل: ففًإنٌوي ًإذل خربًكيٍم بًاألٍشواًؽ. قاؿ، الٌدٍيرً 
فًإذا ًفيًو أٍعظمي ًإٍنسافو رأيٍناهي قطُّ ، فاٍنطلٍقنا ًسراعا حىٌت دخٍلنا الٌدٍير ، قاؿ:شٍيطانة

. * ما بٍُت ريٍكبتٍيًو ًإذل كٍعبٍيًو بًاٍٟتًديدً  ،٣ٍتميوعةه يداهي ًإذل عينيًقوً ، خٍلقا كأشدُّهي كًثاقا
٨ٍتني : قاليوا؟ قٍد قدٍرًبيٍ على خرًبل فأٍخربيكًِن ما أنٍػتيمٍ : قاؿ؟ كيٍلك ما أٍنت: قػيٍلنا

رًكٍبنا ًَب سًفينةو ٍْترًيٌةو فصادٍفنا اٍلبٍحر ًحُت اٍغتلم فلًعب بًنا اٍلمٍوجي ، أيناسه ًمن اٍلعربً 
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ا ًإذل جزًيرًتك ىًذًه فجلٍسنا ًَب أقٍػرئًّا فدخٍلنا اٍٞتزًيرة فلًقيٍتنا دابٌةه أٍىلبي  شٍهرا ٍبيٌ أٍرفٍأن
؟ كيٍلًك ما أٍنتً : كًثَتي الٌشعًر ال ييٍدرل ما قػيبػيليوي ًمٍن ديبيرًًه ًمٍن كٍثرًة الٌشعًر فقيٍلنا

الٌرجيًل ًَب الٌدٍيًر  اٍعًمديكا ًإذل ىذا: قالتً ؟ كما اٍٞتٌساسةي : قػيٍلنا .أنا اٍٞتٌساسةي : فقالتٍ 
فأٍقبٍلنا ًإلٍيك ًسراعا كفزًٍعنا ًمٍنها كدٍل نٍأمٍن أٍف تكيوف ، فًإنٌوي ًإذل خربًكيٍم بًاألٍشواؽً 

: قاؿ؟ عٍن ألّْ شٍأهًنا تٍستٍخربي : قػيٍلنا. نْخِل بْيسانأٍخربيكًِن عٍن : فقاؿ. * شٍيطانة
. * أما ًإنٌوي ييوًشكي أٍف ال تػيٍثًمر: نعٍم. قاؿ: قػيٍلنا لوي ؟ أٍسأليكيٍم عٍن ٩ٍتًلها ىٍل يػيٍثًمري 

ىٍل ًفيها : قاؿ؟ عٍن ألّْ شٍأهًنا تٍستٍخربي : . قػيٍلناُبحْيرِة الطّبرِيّةِ أٍخربيكًِن عٍن : قاؿ
: قاؿ* أما ًإٌف ماءىا ييوًشكي أٍف يٍذىب. : ًىى كًثَتةي اٍلماًء. قاؿ: قاليوا؟ ماءه 

؟ ىٍل ًَب اٍلعٍُتً ماءه : قاؿ؟ عٍن ألّْ شٍأهًنا تٍستٍخربي : ليوا. قاعْيِن زُغرأٍخربيكًِن عٍن 
نعٍم ًىى كًثَتةي اٍلماًء كأٍىليها يٍزرعيوف ًمٍن مائًها. : قػيٍلنا لوي ؟ كىٍل يٍزرعي أٍىليها ٔتاًء اٍلعٍُتً 

. قٍد خرج ًمٍن مٌكة كنزؿ يٍثًرب: قاليوا؟ ما فعل نِبىِّ األُمِّيِّينأٍخربيكًِن عٍن : قاؿ* 
فأٍخربٍناهي أنٌوي قٍد ظهر على ؟ كٍيف صنع ًًّٔمٍ : نعٍم. قاؿ: قػيٍلنا؟ أقاتلوي اٍلعربي : قاؿ

أما ًإٌف ذاؾ : نعٍم. قاؿ: قػيٍلنا؟ قٍد كاف ذًلك: قاؿ ٢تيمٍ . مٍن يًليًو ًمن اٍلعرًب كأطاعيوهي 
كًإِنّْ أيكًشكي أٍف يػيٍؤذف ذًل ! ِإنِّى أنا اْلمِسيحُ كًإِنّْ ٥تيٍربيكيٍم عٌتّْ ، خيػٍره ٢تيٍم أٍف ييًطيعيوهي 

لٍيلة ( َْ)فأًسَت ًَب األٍرًض فبل أدع قٍرية ًإاٌل ىبٍطتيها ًَب أٍربًعُت ، ًَب ا٠ٍتيريكًج فأٍخريج
ا، غٍَت مٌكة كطٍيبة ٌرمتاًف علٌى ًكٍلتا٫تي كيٌلما أرٍدتي أٍف أٍدخيل كاًحدة أٍك ،  فهيما ٤تي

كًإٌف على كيلّْ نٍقبو ، الٌسٍيفي صٍلتا يصيدًُِّن عٍنها كاًحدا ًمنػٍهيما اٍستٍقبلًٌت ملكه بًيًدهً 
كطعن صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رسيوؿي الٌلًو : قالتٍ . * ًمٍنها مبلًئكة ٭ٍتريسيوهنا

 يٍعًٌت اٍلمًدينة «. ! ىًذًه طٍيبةي ! ىًذًه طٍيبةي ! ىًذًه طٍيبةي » : ٔتًٍخصرتًًو ًَب اٍلًمٍنربً 
فًإنٌوي أٍعجبًٌت حًديثي » . نعمٍ : فقاؿ الٌناسي «. ؟ ٍم ذًلكىٍل كيٍنتي حٌدثٍػتيكي ، أال» 

بْحِر الّشاِم أال ًإنٌوي ًَب ، ٘تًيمو أنٌوي كافق اٌلًذل كيٍنتي أيحدّْثيكيٍم عٍنوي كعًن اٍلمًدينًة كمٌكة
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ًمٍن ، ًمٍن ًقبًل اٍلمٍشرًًؽ ما ىيو، ما ىيو ِمْن ِقبِل اْلمْشِرقِ بٍل ، ال! أْو بْحِر اْليمنِ 
 كأٍكمأ بًيًدًه ًإذل اٍلمٍشرًًؽ.«. ًل اٍلمٍشرًًؽ ما ىيو ًقب

  مكانو؟بمن علم و أين الدجال؟ 
صًحٍبتي اٍبن صائًدو ًإذل : عٍن أىًب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًلّْ قاؿ -ِّٕٓركل مسلم 

ألٍست ًٝتٍعت رسيوؿ . يٍزعيميوف أِنّْ الٌدٌجاؿي ، أما قٍد لًقيتي ًمن الٌناسً : مٌكة فقاؿ ذًل 
فقٍد : قاؿ .بلى: قػيٍلتي : قاؿ«. ًإنٌوي ال ييولدي لوي » : يقيوؿي صلى اهلل عليو كسلم الٌلًو 

ال يٍدخيلي اٍلمًدينة : "يقيوؿي صلى اهلل عليو كسلم كيًلد ذًل. أكلٍيس ًٝتٍعت رسيوؿ الٌلًو 
 ٍبيٌ  ، قاؿ:كىذا أنا أيرًيدي مٌكة، فقٍد كيًلٍدتي بًاٍلمًدينةً : بلى. قاؿ: قػيٍلتي "؟ كال مٌكة

: . قاؿ]![ ًإِنّْ ألٍعلمي مٍوًلدهي كمكانوي كأٍين ىيو، أما كالٌلوً : قاؿ ذًل ًَب آًخًر قٍولًوً 
 !فلبسًٌت 

 الدين النصيحة 
كل ىذا من   ،كالنصح: إرادة ا٠تَت للغَت. فا١تواساة كالصدقة كا١توعظةىي 

 النصيحة.
» ىيرىيٍػرىةى: ( من حديث أىىًب ُِْٔكُب لفظو للنسائي كصححو األلباين )ف 

كُب لفظو آخر «. * ًإفَّ الدّْينى النًَّصيحىةي! ًإفَّ الدّْينى النًَّصيحىةي! ًإفَّ الدّْينى النًَّصيحىةي! 
ًيمو الدَّارًلّْ: ُِْٓعنده أيضا )ف   صحيح!«. ًإ٪تَّىا الدّْيني النًَّصيحىةي » ( عن ٘تى

  هللً : قاؿ
بٍينا أنا : قاؿ ي الٌلوي عٍنوي رضً  عٍن ميعاًذ ٍبًن جبلو  -ٕٔٗٓركل البخارم 

يا ميعاذي : رًديفي الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم لٍيس بٍيًٍت كبٍينوي ًإاٌل أًخرةي الٌرٍحًل فقاؿ
حقُّ : قاؿ، الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي : قػيٍلتي ؟ ىٍل تٍدرًم ما حقُّ اٍلًعباًد على اهلًل ًإذا فعليوهي 

 ٍم.اٍلًعباًد على اهلًل أٍف ال ييعذّّْٔي 
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 كلكتابو 
 :قاؿ ،عًن الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ،عٍن جاًبرو  -ُِْركل ابن حباف 

كمٍن جعلوي خٍلف  ،مٍن جعلوي ًإماموي قادهي ًإذل اٍٞتٌنةً  ،ًحله ميصٌدؽه كما ،اٍلقيٍرآفي ميشٌفعه 
ظٍهرًًه ساقوي ًإذل الٌناًر. )إسناده جيد، رجاؿ الشيخُت غَت عبد اهلل بن األجلح، 

 كال أحد٫تا( دل ٮترجا لو، ك صدكؽ
 كلرسولو 

( لًتػيٍؤًمنيوا بًالٌلًو كرسيولًًو كتيعزّْريكهي كتيوقػّْريكهي ًٖإنٌا أٍرسٍلناؾ شاًىدا كميبشّْرا كنًذيرا )
 [ٗ ،ٖ :]الفتح ة كأًصيبلكتيسبّْحيوهي بيٍكر 

 كألئمة ا١تسلمُت 
كيٍنتي مع أىًب : عٍن زًياًد ٍبًن كيسٍيبو اٍلعدًكلّْ قاؿ - ِّٖٖركل الًتمذل 

اٍنظيريكا : فقاؿ أبيو ًببلؿو ، بٍكرة ٍٖتت ًمٍنرًب اٍبًن عاًمرو كىيو ٮٍتطيبي كعلٍيًو ثًيابه رًقاؽه 
صلى ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو ! اٍسكيتٍ : بيو بٍكرةفقاؿ أ !ًإذل أًمَتًنا يٍلبسي ثًياب اٍلفيٌساؽً 

حسنه «. أىانوي الٌلوي ، مٍن أىاف سيٍلطاف الٌلًو ًَب األٍرضً » : يقيوؿي اهلل عليو كسلم 
 .  غرًيبه

 كعامتهم 
قاـ  جرًير ٍبن عٍبًد اهلًل يٍوـ مات اٍلميًغَتةي ٍبني شيٍعبةأف  -ٖٓركل البخارم 

علٍيكيٍم بًاتّْقاًء اهلًل كٍحدهي ال شرًيك لوي كاٍلوقاًر : فحًمد الٌلو كأٍثٌت علٍيًو كقاؿ
فًإنٌوي   ،اٍستٍعفيوا ألًمَتًكيمٍ : ٍبيٌ قاؿ. فًإ٪ٌتا يٍأتًيكيمي اآلف! حىٌت يٍأتًيكيٍم أًمَته ، كالٌسًكينةً 

بُّ اٍلعٍفو : فًإينّْ أتٍيتي الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم قػيٍلتي ، أٌما بٍعدي : ٍبيٌ قاؿ. كاف ٭تًي
، فبايٍعتيوي على ىذا"، كالنٍُّصًح ًلكيلّْ ميٍسًلمو : "فشرط عليٌ ، أيباًيعيك على اإًلٍسبلـً 

ٌ اٍستٍغفر كنزؿ.! كربّْ ىذا اٍلمٍسًجًد ًإينّْ لناًصحه لكيمٍ   ٍبي
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 كجود ا١توعظة عند اجتماع الناس أك عند موت أحد. كاألثر يدٌؿ على 
 ما أفاض علينا من النعم!كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على 

 
 الحديث الثامن 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم ] عن ابن عمر رضي اهلل تعاذل عنهما أف رسوؿ اهلل 
وأن محمدا ، ال إلو إال اهلل"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن : قاؿ

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصالة، "رسول اهلل
ركاه البخارم  .[ وحسابهم على اهلل تعالى، وأموالهم إال بحق اإلسالمدماءىم 

 كمسلم
 أمرت أف أقاتل الناس 

كأكثر العلماء على أف اٞتزية إ٪تا تؤخذ من أىل  ا١تشركُت كأىل الكتاب.
الكتاب ال ا١تشركُت عامة، كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب، كال حوؿ كال قوة إال باهلل 

 العلي العظيم.
كقاتًليوىيٍم حىٌت ال تكيوف ًفٍتنةه كيكيوف : عامة تعاذل ُب قتاؿ ا١تشركُتقاؿ 
 [ّٗ :]األنفاؿ فًإًف انٍتهٍوا فًإٌف الٌلو ٔتا يٍعمليوف بًصَته ، الدّْيني كيلُّوي لًٌلوً 

: قاتًليوا اٌلًذين ال يػيٍؤًمنيوف بًالٌلًو كال خاصة كقاؿ تعاذل ُب قتاؿ أىل الكتاب
رّْميوف ما حرـٌ الٌلوي كرسيوليوي كال يًدينيوف ًدين اٍٟتقّْ ًمن اٌلًذين أيكتيوا  بًاٍليٍوـً اآٍلًخرً  كال ٭تي

 [ِٗ :اٍلًكتاب حىٌت يػيٍعطيوا اٍٞتًٍزية عٍن يدو كىيٍم صاًغريكف ]التوبة
 حىت يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل 

تُت أك: حىت ىذا للمشركُت. أما ألىل الكتاب: حىت يشهدكا الشهاد
 أما آّوس فيلحقوف بأىل الكتاب إذ ٢تم شبهة كتاب.يعطوا اٞتزية عن يد! 
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ما أٍدرًل   :أٌف عيمر ٍبن ا٠ٍتطٌاًب ذكر اٍلمجيوس فقاؿ - ٕٗٓركل مالك 
أٍشهدي لسًمٍعتي رسيوؿ الٌلًو  :كٍيف أٍصنعي ُب أٍمرًًىٍم. فقاؿ عٍبدي الٌرٍٛتًن ٍبني عٍوؼو 

 ًًٍّٔم سيٌنة أٍىًل اٍلًكتاًب".سينُّوا " :يقيوؿي 
 فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم 

عٍن أنًس ٍبًن ماًلكو أٌف الٌنيًبٌ صلى اهلل عليو كسلم   -َُٔركل البخارم 
فًإٍف ًٝتع أذانا كٌف ، دٍل يكيٍن يٍغزيك بًنا حىٌت ييٍصًبح كيٍنظير، كاف ًإذا غزا بًنا قٍوما

 أغار علٍيًهٍم.كًإٍف دٍل يٍسمٍع أذانا ، عنػٍهيمٍ 
، كيٍنتي رًٍدؼ أىًب طٍلحة يٍوـ خٍيرب: عٍن أنسو قاؿ - ُّٕٓركل مسلم 

فأتٍيناىيٍم ًحُت بزغًت  ، قاؿ:صلى اهلل عليو كسلمكقدًمى ٘تسُّ قدـ رسيوًؿ الٌلًو 
: كقٍد أٍخرجيوا مواًشيهيم كخرجيوا ًبفيئيوًسًهٍم كمكاتًًلًهٍم كميريكرًًىٍم فقاليوا َْالٌشٍمسي 

مٌ  إًنٌا !! خرًبٍت خٍيربي » : صلى اهلل عليو كسلمكقاؿ رسيوؿي الٌلًو  قاؿ:! ده كا٠ٍتًميسي ٤تي
 «.!! فساء صباحي اٍلميٍنذرًين، ًإذا نزٍلنا ًبساحًة قٍوـو 

 كأموا٢تم 
فًإٍف ىيٍم .. . (:ُٗٓ/ِ)ُب قصة بعث معاذ إذل اليمن ركل البخارم 

دُّ أطاعيوا لك ًبذًلك فأٍخربٍىيٍم أٌف الٌلو قٍد  فرض علٍيًهٍم صدقة تػيٍؤخذي ًمٍن أٍغًنيائًًهٍم فًتي

                                                           
فلّما ، ( خرٍجنا ًإذل خٍيرب فانٍتهٍينا إًلٍيًهٍم لٍيبلُٗٓ/ُركاية األكثر: )خ  يخالفىذا  َْ

(: ك٬تمع )بُت الركايتُت( بأهنم ُُِ/ٔح )كدٍل يٍسمٍع أذانا رًكب. * فقاؿ ُب الفت أْصبح
كأجرل النيب صلى اهلل عليو كآلو ، فنزلوا فصلوا فتوجهوا، كصلوا أكؿ البلد عند الصبح

فوصل ُب آخر الزقاؽ إذل أكؿ ، كسلم فرسو حينئذ ُب زقاؽ خيرب كما ُب الركاية األخرل
 اٟتصوف حُت بزغت الشمس.
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كاٌتًق دٍعوة ، فًإٍف ىيٍم أطاعيوا لك ًبذًلك فًإيٌاؾ ككرائًم أٍموا٢تًًمٍ ، على فيقرائًًهمٍ 
.، اٍلمٍظليوـً   فًإنٌوي لٍيس بٍينوي كبٍُت اهلًل ًحجابه

 إال ْتق اإلسبلـ 
امرئ مسلم إال  من األربعُت: ال ٭تل دـ ُْكىو مذكور ُب اٟتديث 

 بإحدل ثبلث.
 كحسأّم على اهلل تعاذل 

.. فقاـ رجيله غائًري . (:َِٕ/ٓكُب قصة غنيمة اليمن ركاىا البخارم )
: اٍلعٍينٍُتً ميٍشًرؼي اٍلوٍجنتٍُتً ناًشزي اٍٞتٍبهًة كثُّ اللٍّْحيًة ٤ٍتليوؽي الرٌٍأًس ميشٌمري اإًلزاًر فقاؿ

؟! أكلٍستي أحٌق أٍىًل األٍرًض أٍف يٌتًقي الٌلو! كيٍلك: قاؿ! اٌتًق الٌلو، يا رسيوؿ اهللً 
! ال :قاؿ؟! يا رسيوؿ اهلًل أال أٍضًربي عينيقوي : ٌٍب كذٌل الٌرجيلي قاؿ خاًلدي ٍبني اٍلولًيدً : قاؿ

؟ ككٍم ًمٍن ميصل  يقيوؿي بًًلسانًًو ما لٍيس ًُب قٍلًبوً : فقاؿ خالًده . لعٌلوي أٍف يكيوف ييصلّْي
كال أشيٌق  ،ًإينّْ دٍل أيكمٍر أٍف أنٍػقيب قػيليوب الٌناسً  :اهلًل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رسيوؿي 

ليوف  : ٌٍب نظر إًلٍيًو كٍىو ميقف  فقاؿ: قاؿ. بيطيوهنيمٍ  ًإنٌوي ٮٍتريجي ًمٍن ًضٍئًضًئ ىذا قٍوـه يتػٍ
اكًزي حناًجرىيٍم ٯتٍريقيوف ًمن الدّْيًن كما ٯتٍريؽي  . الٌسٍهمي ًمن الٌرًمٌيةً ًكتاب اهلًل رٍطبا ال ٬تي

 ألقٍػتيلنٌػهيٍم قٍتل ٙتيود!، لًئٍن أٍدرٍكتػيهيمٍ : كأظينُّوي قاؿ
قلت: ىم ا٠توارج الذين قاؿ فيهم سيدنا ا١تصطفى عليو الصبلة كالسبلـ: 

 ، صحيح.أكَب أيب اٍبن عىن( ؾ ىػ حم)". النارً  ًكبلبي  ا٠تىوارًجي "
 ما أفاض علينا من النعم! كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على

 
 الحديث التاسع 
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ٝتعت رسوؿ اهلل صلى  :قاؿرضي اهلل عنو ] عن أيب ىريرة عبد الرٛتن بن صخر 
وما أمرتكم بو فأتوا منو ما ، مانهيتكم عنو فاجتنبوه: اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ

واختالفهم على ، كثرة مسائلهم: فإنما أىلك الذين من قبلكم، استطعتم
 [ ركاه البخارم كمسلم أنبيائهم

 عن أيب ىريرة عبد الرٛتن بن صخر 
. جداصرح ىنا أف اٝتو عبد الرٛتن. لكنو اختلف ُب اٝتو اختبلفا كثَتا 

ككاف ، كليس لو كلد اٝتو ىريرة. إ٪تا ىي ىرة صغَتة كاف ٭تملها معو ُب كمو
. يريد أف "أبا ىر" أحب إليو األنثىأحٌب إرل من الذكر ٭تبها. كذكر عنو أنو قاؿ: 

 من "أيب ىريرة". 
كال يكرىو إال منافق ، ككاف ىو كأمو ٤تببا إذل ا١تسلمُت. فبل ٭تبو إال مؤمن طيب

 أك خبيث.
كيٍنتي أٍدعيو أيمّْى ًإذل : أبيو ىيرٍيرة قاؿ حٌدث -ُٓٓٔركل مسلم كسببو ما 

ا يٍوما فأٍٝتعٍتًٌت ، اإًلٍسبلـً كًىى ميٍشرًكةه  ما صلى اهلل عليو كسلم رسيوًؿ الٌلًو ُب فدعٍوهتي
يا رسيوؿ الٌلًو ًإِنّْ  : كأنا أٍبًكى قػيٍلتي صلى اهلل عليو كسلم فأتٍيتي رسيوؿ الٌلًو ، أٍكرهي 

ا اٍليٍوـ فأٍٝتعٍتًٌت ًفيك ما أٍكرهي  ، كيٍنتي أٍدعيو أيمّْى ًإذل اإًلٍسبلـً فتٍأىب علٌى فدعٍوهتي
الٌلهيٌم » : صلى اهلل عليو كسلمفقاؿ رسيوؿي الٌلًو . عي الٌلو أٍف يٍهًدل أيـٌ أىًب ىيرٍيرةفادٍ 

فلٌما ، صلى اهلل عليو كسلمفخرٍجتي ميٍستٍبًشرا ًبدٍعوًة نًبّْ الٌلًو «. اٍىًد أيـٌ أىًب ىيرٍيرة 
اؼه  : فقالتٍ  فسًمعٍت أيمّْى خٍشف قدمىٌ ، ًجٍئتي فًصٍرتي ًإذل اٍلباًب فًإذا ىيو ٣تي

فاٍغتسلٍت كلًبسٍت ًدٍرعها : قاؿ. كًٝتٍعتي خٍضخضة اٍلماءً  !مكانك يا أبا ىيرٍيرة
ٌ قالتٍ ، كعًجلٍت عٍن ًٜتارًىا ففتحًت اٍلباب يا أبا ىيرٍيرة أٍشهدي أٍف ال ًإلو ًإالٌ الٌلوي : ٍبي

ٌمدا عٍبديهي كرسيوليوي  ى اهلل عليو كسلم صلفرجٍعتي ًإذل رسيوًؿ الٌلًو  قاؿ:. كأٍشهدي أٌف ٤تي
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قًد اٍستجاب الٌلوي ، قػيٍلتي يا رسيوؿ الٌلًو أٍبًشرٍ  ، قاؿ:فأتٍيتيوي كأنا أٍبًكى ًمن اٍلفرحً 
قػيٍلتي يا  قاؿ:. دٍعوتك كىدل أيـٌ أىًب ىيرٍيرة. فحًمد الٌلو كأٍثٌت علٍيًو كقاؿ خٍَتا

بّْبًٌت أنا كأيمّْى ًإذل ًعباًدهً  بّْبهيٍم ًإلٍينا رسيوؿ الٌلًو ادٍعي الٌلو أٍف ٭تي فقاؿ  ، قاؿ:اٍلميٍؤًمًنُت ك٭تي
يٍعًٌت أبا ىيرٍيرة كأيٌموي  -الٌلهيٌم حبٍّْب عيبٍيدؾ ىذا » صلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو 

فما خيًلق ميٍؤًمنه يٍسمعي ىًب كال «. كحبٍّْب ًإلٍيًهمي اٍلميٍؤًمًنُت ، ًإذل ًعباًدؾ اٍلميٍؤًمًنُت -
: فانظٍر أين الشيعة الضالة من ىذا اٟتديث الصحيح؟! *ًٌت. *يراًِن ًإالٌ أحبٌ   قلتي

 ماهنيتكم عنو فاجتنبوه 
ك٦تا هنى عنو: عدـ إكراـ ا١تساجد. إذ ىي بيوت اهلل تعاذل!!! كمن عبلمة 
ترؾ إكرامها: اٞتلوس ُب ا١تسجد من غَت ٖتية ا١تسجد. أيضا: اٗتاذ ا١تساجد 

 طرقا!
صلى اهلل عليو عٍن أىًب قتادة صاًحًب رسيوًؿ الٌلًو  -ُٖٖٔركل مسلم 

جاًلسه بٍُت ظٍهراًِن صلى اهلل عليو كسلم دخٍلتي اٍلمٍسًجد كرسيوؿي الٌلًو : قاؿكسلم 
ما منعك أٍف ترٍكع » : صلى اهلل عليو كسلمفجلٍستي فقاؿ رسيوؿي الٌلًو  ، قاؿ:الٌناسً 

يا رسيوؿ الٌلًو رأيٍػتيك جاًلسا كالٌناسي : فقيٍلتي : قاؿ«. ؟ رٍكعتٍُتً قٍبل أٍف ٍٕتًلس
. قاؿ  «.فًإذا دخل أحديكيمي اٍلمٍسًجد فبل ٬ٍتًلٍس حىٌت يرٍكع رٍكعتٍُتً » : جيليوسه

قاؿ: قاؿ رسيوؿي )ابن عمر( عٍن أبًيًو  ،عٍن سادلًو  - َُُّْركل الطرباين 
ًإال ًلذًٍكرو أٍك صبلةو. ، ال تٌتًخذيكا اٍلمساًجد طيريقا الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم:

 ُْ)صحيح(

                                                           
بفتح  -رجالو كلهم ثقات: اٟتوطي ىذا  (: إسناد جيدِْٕ/ُالثمر ا١تستطاب ) ُْ

من شيوخ النسائي الذين شاركو الطرباين ُب  -ا١تهملة كسكوف الواك كبعدىا مهملة 
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 كما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم 
ك٦تا أمرنا بو نبينا الشريف عليو الصبلة كالسبلـ: ركعتاف قبل اٞتلوس ُب 

 ا١تسجد. كركعتاف قبل ا٠تركج من البيت.
عٍن أيب قتادة الٌسلًميّْ أٌف رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو  -ْْْركل البخارم 

: فأتوا  ًإذا دخل أحديكيمي اٍلمٍسًجد :اؿكسلم ق فٍلَتٍكٍع رٍكعتٍُتً قٍبل أٍف ٬ٍتًلس! )قلتي
 (إخواين!منو ما استطعتٍم 

عٍن أيب ىيرٍيرة، عًن الٌنيبّْ  - ُِْٖفركل ُب الشعب ، أما ركعتا ا٠تركج
رٍكعتٍُتً صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم قاؿ: "ًإذا خرٍجت ًمٍن مٍنزًًلك ًإذل الٌصبلًة فصلّْ 

٘تٍنعاًنك ٥ٍترج الٌسٍوًء، كًإذا دخٍلت مٍنزًلك فصلّْ رٍكعتٍُتً ٘تٍنعاًنك مٍدخل الٌسٍوًء ". 
: كركاه البزار بغَت "إذل الصبلة" كصحح األلباين ركاية البزار. كاهلل أعلم(  )قلتي

 فإ٪تا أىلك الذين من قبلكم 
 ىم اليهود كالنصارل. 

أٌف الٌنيبٌ صلى اهلل  رًضي الٌلوي عٍنوي  يدو عٍن أيب سعً  -ّْٔٓركل البخارم 
حىٌت لٍو سلكيوا ، لتٌتًبعيٌن سنن مٍن قٍبلكيٍم ًشرٍبا ًبًشرٍبو كًذراعا ًبًذراعو  :عليو كسلم قاؿ

]كفيو:  فمٍن؟!: قاؿ؟ يا رسيوؿ اهلًل اٍليهيود كالٌنصارل: قػيٍلنا! جيٍحر ضب  لسلٍكتيميوهي 
]  جواب سؤاؿو بسؤاؿو

 كاختبلفهم على أنبيائهم كثرة مسائلهم 

                                                                                                                           

الركاية عنهم كىو صدكؽ كما ُب ) التقريب ( كعلي بن حوشب ال بأس بو كما قاؿ 
 دحيم كاعتمده اٟتافظ.
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قٍد قاؿ ربنا: *  يعٍت سألوه عن أشياء فإذا أجأّم خالفوه فأىلكوا بسببو.
[ أم: ًبًتًٍكًهٍم اٍلعمل َُِ :]ا١تائدة سأ٢تا قٍوـه ًمٍن قٍبًلكيٍم ٍبيٌ أٍصبحيوا ًّٔا كاًفرًين

  ًّٔا. )اٞتبللُت(
اٍٟتوارًيُّوف يا ًعيسى اٍبن مٍرمي ًإٍذ قاؿ  كمن ذلك قـو عيسى عليو السبلـ:

 ىٍل يٍستًطيعي ربُّك أٍف يينزّْؿ علٍينا مائًدة ًمن الٌسماًء قاؿ اتٌػقيوا الٌلو ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنُت
بيوي . .. قاؿ الٌلوي ًإينّْ مينز٢ّْتيا علٍيكيٍم فمٍن يٍكفيٍر بٍعدي ًمٍنكيٍم فًإينّْ أيعذّْبيوي عذابا ال أيعذّْ

  [ُُٓ :]ا١تائدة عا١تُتأحدا ًمن الٍ 
فنزلٍت اٍلمبلًئكة ًّٔا ًمٍن الٌسماء علٍيها "(: ُِٗ/ِ) ِْقاؿ ُب اٞتبللُت

. قالوي اٍبن عٌباس، فأكليوا ًمٍنها حىٌت شًبعيوا، أٍحوات( ٕ)أٍرًغفة كسٍبعة ( ٕ)سٍبعة 
ونيوا كال يٌدًخريكا أيٍنزًلٍت اٍلمائًدة ًمٍن الٌسماء خيٍبزا كٍٟتما فأيًمريكا أٍف ال ٮتي : كُب حًديث

 ."فخانيوا كاٌدخريكا فميًسخيوا ًقردة كخنازًير، لًغدو 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث العاشر 

  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :قاؿرضي اهلل عنو ] عن أيب ىريرة 
وإن اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو ، إال طيباال يقبل ، إن اهلل تعالى طيب

، } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا {: تعالىقال ف، المرسلين

                                                           
 سورة الكهف إذل الناس تفسَت لطيف لئلمامُت اٞتليلُت: جبلؿ الدين احمللي من ِْ

، ٍب مات، فأكملو تلميذه البار جبلؿ الدين السيوطي من سورة البقرة إذل سورة فالفاٖتة
 اإلسراء. كاهلل أعلم.
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ثم ذكر ، } يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم {: تعالىقال و 
"، يا رب يا رب" :يمد يديو إلى السماء، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر

 [ ركاه مسلم فأنى يستجاب لو، وغذي بالحرام، وملبسو حرام امومطعمو حر 
 عن أيب ىريرة 

كا٠ترب ، من أعجب األخبار: إىداء ثواب الصبلة أليب ىٌر عليو السبلـ
عن صاحل بن درىم قاؿ: انطلقنا  – َّْٖ ضعيف. كىو ما ركل أبو داكد

قاؿ: من . نعم: قلنا؟ إذل جنبكم قرية يقاؿ ٢تا األبلة حاجُت فإذا رجل فقاؿ لنا:
يضمن رل منكم أف يصلي رل ُب مسجد العشار ركعتُت أك أربعا كيقوؿ "ىذه أليب 

إف اهلل ": يقوؿصلى اهلل عليو كآلو كسلم ٝتعت خليلي أبا القاسم  ّْىريرة"؟
" )قاؿ هداء ال يقـو مع شهداء بدر غَتىميبعث من مسجد العشار يـو القيامة ش

 ضعيف. :يلي النهر( قاؿ الشيخ األلباينأبو داكد: ىذا ا١تسجد ٦تا 
 إف اهلل تعاذل طيب 

أما فالطيب من أٝتاء اهلل عز كجل كصفاتو بنص ىذا اٟتديث الصحيح. 
أف سىًعيدى ٍبنى  – َِّٗركل الًتمذل * حديث "الطيب كالنظيف" فضعيف! 

بُّ الطَّيّْبى  : ًإفَّ اللَّوى طىيّْبه ٭تًي بُّ ،  بُّ النَّظىافىةى نىًظيفه ٭تيً ، اٍلميسىيًَّب يػىقيوؿي كىرميه ٭تًي
بُّ اٞتٍيودى جىوٌ ، اٍلكىرىـى  : كىالى تىشىبػَّهيوا بًاٍليػىهيوًد. قىاؿى ، أىٍفًنيىتىكيمٍ ( أيرىاهي قىاؿى ) فػىنىظّْفيوا، اده ٭تًي

ٍعًد ٍبًن أىىًب كى : فىذىكىٍرتي ذىًلكى ًلميهىاًجًر ٍبًن ًمٍسمىارو فػىقىاؿى  قَّاصو عىٍن حىدَّثىًنيًو عىاًمري ٍبني سى
نىظّْفيوا أىٍفًنيىتىكيٍم. )حىًديثه : ًإالَّ أىنَّوي قىاؿى ، ًمثٍػلىوي صلى اهلل عليو كسلم أىبًيًو عىًن النًَّبّْ 

( ف . كىخىاًلدي ٍبني ًإٍليىاسى ييضىعَّفي  ضعيف! اٟتديثغىرًيبه

                                                           
 يعٍت إىداء ثواب ىذه الصبلة أليب ىر عليو السبلـ. ّْ
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 ال يقبل إال طيبا 
 [ِٔ :]ُب النور لًلطٌيّْباتً الطٌيّْباتي لًلطٌيًّْبُت كالطٌيّْبيوف قاؿ ربنا: 

 كإف اهلل أمر ا١تؤمنُت ٔتا أمر بو ا١ترسلُت 
قاؿ أبيو (: ْْ/ْالبخارم )كذكر فأمر التابعُت ٔتا أمر بو ا١تتبوعُت. 

ـٍ ضيعفاؤيىيمٍ : قاؿ رل قٍيصري : سيٍفياف  :فزعٍمتى ؟ سأٍلتيك أٍشراؼي الٌناًس اتٌبعيوهي أ
 ًل.كىيٍم أٍتباعي الرُّسي ، ضيعفاؤيىيمٍ 

 } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا صاٟتا { : فقاؿ تعاذل
. كليس ُب القرآف " يا أيها الرسل" إال ُب ىذا ُٓ(: ِّسورة ا١تؤمنوف )

 ا١توضع.
 كقاؿ تعاذل } يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم { 

 ٖٗآمنوا" ُب . كٕتد ُب القرآف " يا أيها الذين ُِٕ(: ِسورة البقرة )
 موضعا!

كىي من خصوصيات السور ا١تدنية. أما "يا أيها الناس" فللسور ا١تكية! 
 فهن آيات مدنية! فتنبٍو. كىن: ، مواضع من القرآف الكرمي ّاللهم إال ُب 

 :]البقرة أكؿ أمر ُب البقرة: يا أيُّها الٌناسي اٍعبيديكا رٌبكيمي اٌلًذم خلقكيمٍ  -ُ
 [ مدنية!ُِ

 يا أيُّها الٌناسي اتٌػقيوا رٌبكيمي اٌلًذم خلقكيٍم ًمٍن نٍفسو كاًحدةو أكؿ النساء:  -ِ
 [ ُ :]النساء

 كلو اٟتمد على كل حاؿ.، كاهلل ا١تستعاف، كالثالث أنسيتيها -ّ
 ٍب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب 

 كالسفر مظنة استجابة الدعاء. لكن ىذا الرجل ال يستجاب لو!
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 :أٌف الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ،ىيرٍيرةعٍن أيب  -ُّٔٓعند أيب داكد 
 ،كدٍعوةي اٍلميساًفرً  ،دٍعوةي اٍلواًلدً  :دعواتو ميٍستجاباته ال شٌك ًفيًهنٌ ( ّ)ثبلثي 

. )حسن(  كدٍعوةي اٍلمٍظليوـً
 يا رب يا رب  :ٯتد يديو إذل السماء

كل ىذا ييذكر ىنا ليدلك على أف الرجل قد قاـ بأفعاؿ توجب استجابة 
 دعاء.ال

قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو  :قاؿ ،عٍن سٍلماف -ُْٖٖعند أيب داكد 
أٍف  ،يٍستٍحًيي ًمٍن عٍبًدًه ًإذا رفع يدٍيًو ًإلٍيوً  ،ًإٌف رٌبكيٍم تبارؾ كتعاذل حًييّّ كرميه  :كسلم

ا ًصٍفرا. )صحيح(  يريٌد٫تي
 كمطعمو حراـ كملبسو حراـ 

تليت ىذه اآلية عند : قاؿبن عباس اعن  -ْٓٗٔ األكسطركل ُب 
) يا أيها الناس كلوا ٦تا ُب األرض حبلال طيبا صلى اهلل عليو كآلو كسلم رسوؿ اهلل 

يارسوؿ اهلل ادع اهلل أف ٬تعلٍت مستجاب : فقاـ سعد بن أيب كقاص فقاؿ، (
 : سلمفقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو ك . الدعوة

إف ، م نفس ٤تمد بيدهكالذ! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد"
كأٯتا ، يوما( َْ)ما يتقبل منو عمل أربعُت ، العبد ليقذؼ اللقمة اٟتراـ ُب جوفو

اليركل ىذا اٟتديث عن بن ". )عبد نبت ٟتمو من السحت كالربا فالنار أكذل بو
 (تفرد بو األحتياطي جريج إال ّٔذا اإلسناد
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ساب نأجاء ُب ".. . !(: ضعيف جداِِٗ/ْقاؿ ُب الضعيفة )
عرؼ ّٔا أبو علي اٟتسن بن عبد الرٛتن )االحتياطي( ىذه النسبة " :"ْْالسمعاين

منكر  ،يسرؽ اٟتديث :قاؿ أبو أٛتد بن عدم اٟتافظ.. . بن عباد االحتياطي
 ."كال يشبو حديث أىل الصدؽ ،عن الثقات

 كغذم باٟتراـ 
 كذاؾ مؤثر ُب نشأة الطاعم!طعم حراما. ُب صغره أي أم: 
قاؿ: عٍن كٍعًب ٍبًن عيٍجرة ، عٍن طارًًؽ ٍبًن ًشهابو  -ُٕٔالًتمذل ركل 

عيٍجرة ًمٍن  أيًعيذيؾ بًالٌلًو يا كٍعبي ٍبنى » : صلى اهلل عليو كسلمذًل رسيوؿي الٌلًو قاؿ 

                                                           
كتاب األنساب للسمعاين ٚتيل جدان ُب بابو. فعليك بو! * ككتب أخرل ٚتيلة ُب   ْْ

بأّا: ٣تمع األمثاؿ أليب الفضل أٛتد بن ٤تمد ا١تيداين النيسابورم )ُب ٣تلدين( * 
مشكاة ا١تصابيح للخطيب التربيزم )قاؿ عنو البنجرم ا١تكي حفظو اهلل: إنو يغٍت عن 

 تفسَت القرآف للطربسي )لكنو شيعٌي غَت غاؿو فاحذٍر الكتب الستة( * ٣تمع البياف ُب
٣تلدات( * الياقوت  ٓتشيعو فيو( * جامع أحكاـ النساء للشيخ مصطفى العدكم )

النفيس ُب مذىب ابن إدريس لليمٍت )٣تلد كاحد( * معجم لغة الفقهاء للدكتور ٤تمد 
ده( * صفة الصفوة قلعهجي )٣تلده( * مفردات ألفاظ القرآف للراغب األصفهاين )٣تل

البن اٞتوزم )٣تلداف( * اإلتقاف ُب علـو القرآف للسيوطي )٣تلداف( * ا١توافقات 
للشاطيب )قاؿ عنو شيخي الدكتور معُت دين اهلل: ىو أبه ُب علم مقاصد الشريعة( * 
الشمائل احملمدية للًتمذم )٣تلده( * تيسَت مصطلح اٟتديث )كنقد عليو الشيخ أبو معاذ 

إصبلح اإلصطبلح"( * ك٭تسن لك اإلكثار من اإلطبلع ُب ىؤالء الكتب كلها بكتابو "
ينفعك ذلك كثَتان إف شاء اهلل تعاذل. فالكتاب أحسن رفيق! كاهلل ىو ا١توفق ألقـو 

 الطريق!
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فمٍن غًشى أٍبوأّيٍم فصٌدقهيٍم ًَب كًذًًٍّٔم كأعاهنيٍم على ، أيمراء يكيونيوف ًمٍن بٍعًدل
كمٍن غًشى أٍبوأّيٍم أٍك دٍل يٍغش ، ًمٌتّْ كلٍستي ًمٍنوي كال يرًدي علٌى اٍٟتٍوض ظيٍلًمًهٍم فلٍيس

قٍػهيٍم ًَب كًذًًٍّٔم كدٍل ييًعنػٍهيٍم على ظيٍلًمًهٍم فهيو ًمٌتّْ كأنا ًمٍنوي كسَتًدي علٌى  فلٍم ييصدّْ
كالٌصدقةي تيٍطًفئي ، كالٌصٍوـي جيٌنةه حًصينةه ، الٌصبلةي بػيٍرىافه ! يا كٍعبي ٍبن عيٍجرة. اٍٟتٍوض

ًإنٌوي ال يٍربيو ٍٟتمه نبت ًمٍن ! ا٠ٍتًطيئة كما ييٍطًفئي اٍلماءي الٌنار. يا كٍعبي ٍبن عيٍجرة
. )صحيح(«. ًإاٌل كانًت الٌناري أٍكذل ًبًو ، سيٍحتو  كالشاىد آخر  حسنه غرًيبه

 اٟتديث.
 فأِن يستجاب لو 

ٍنسافي كأٌِن لوي  ه. كقولو تعاذل: يٍومًئذو ؤ دعاأف يستجاب من  تبعيده  يتذٌكري اإٍلً
ا لىكً  أىِنَّ  مىٍرميىي  يىا قىاؿى }، ككقولو: [ِّ :]ُب الفجر الذٍّْكرل  ًعٍندً  ًمنٍ  ىيوى  قىالىتٍ ؟ ىىذى

ككقوؿ ا٠تضر ١توسى عليهما السبلـ، ١تا سلم عليو  [ّٕ: عمراف آؿ{ ] اللَّوً 
 موسى: أِن بأرضك السبلـ؟

 مد هلل على ما أفاض علينا من النعم!كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟت
 
 الحديث الحادي عشر 

] عن أيب ٤تمد اٟتسن بن علي بن أيب طالب سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
حفظت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  :كسلم كر٭تانتو رضي اهلل عنهما قاؿ

 :كقاؿ الًتمذمركاه الًتمذم كالنسائي  [ دع ما يريبك إلى ما ال يريبك: كسلم
 حديث حسن صحيح

 عن أيب ٤تمد اٟتسن بن علي بن أيب طالب 
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شبيو بالنيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب النصف األعلى من جسده. أما أخوه 
 .ْٓاٟتسُت فشبيو بو عليو الصبلة كالسبلـ ُب النصف األسفل من جسده

رًضي  رو صٌلى أبيو بكٍ : عٍن عيٍقبة ٍبًن اٍٟتاًرًث قاؿ -ِّْٓركل البخارم 
اٍلعٍصر ٍبيٌ خرج ٯٍتًشي فرأل اٍٟتسن يٍلعبي مع الصٍّْبياًف فحملوي على عاتًًقًو  الٌلوي عٍنوي 

.. شًبيوه بًالٌنيبّْ ال شًبيوه ًبعًلي  ، بًأيب : كقاؿ  كعًليّّ يٍضحكي
 سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كر٭تانتو 

كاٟتفيد ، فالسبط من ذكم األرحاـ. اإلبناٟتفيد كلد ، ك السبط: كلد البنت
فبل ، من العصبة. كالعصبة يكونوف أكلياء ُب تزكيج األبكار. ٓتبلؼ ذم األرحاـ

 . كاهلل أعلم.٢تمكالية 
كالر٭تانة: ٙتر طيب الرائحة. ككجو التشبيو أف الولد يشم كيقبل كما تشم 

 البخارم.حفظو اهلل( على ، الرياحُت. كذا ُب تعليق البغا )شيخ دمشق اليـو
 ًٝتٍعتي عٍبد اهلًل ٍبن عيمر كسألوي : اٍبن أيب نػيٍعمو قاؿ  -ّّٕٓركل البخارم 

أٍىلي اٍلًعراًؽ يٍسأليوف عًن : فقاؿ، أٍحًسبيوي يٍقتيلي الذُّباب: قاؿ شيٍعبةي ، عًن اٍلميٍحًرـً 
يبُّ صلى كقاؿ النٌ !!! كقٍد قتليوا اٍبن ابٍنًة رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم؟! الذُّبابً 

ا ر٭ٍتانتام ًمن الدُّنٍيا: اهلل عليو كسلم  !٫تي
 حفظت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

                                                           
(: قىاؿى عىًليّّ رىًضيى َُٖ/ْأما حديث شبو اإلماـ ا١تهدم فضعيف! فعند أيب داكد ) ْٓ

: ًإفَّ اٍبًٍت ىىذىا سىيّْده كىمىا ٝتىَّاهي النَّيًبُّ صلى اهلل عليو  اللَّوي عىٍنوي، كىنىظىرى  ًإذلى ابًٍنًو اٟتٍىسىًن، فػىقىاؿى
كسلم، كىسىيىٍخريجي ًمٍن صيٍلًبًو رىجيله ييسىمَّى بًاٍسًم نىًبيّْكيٍم، ييٍشًبهيوي ًُب ا٠ٍتيليًق، كىالى ييٍشًبهيوي ًُب 

ابػىتيوي. )ضعيف!(... كىجىبى عىلىى كيلّْ ميؤٍ  ا٠ٍتىٍلقً  : ًإجى  ًمنو نىٍصريهي أىٍك قىاؿى
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ها، ال ُب حاؿ ٖتمل ئهاأدافركاية الصغَت معترب ّٔا. إذ اإلعتبار ُب حاؿ 
 ك٨توه:

عقٍلتي ًمن الٌنيبّْ صلى : عٍن ٤ٍتميوًد ٍبًن الرٌبًيًع قاؿ -ٕٕما ركل البخارم 
 ًمٍن دٍلوو.، ًسًنُت( ٓ)كأنا اٍبني ٍٜتًس ،  عليو كسلم ٣ٌتة ٣ٌتها ًُب كٍجًهياهلل

 دع ما يريبك إذل ما ال يريبك 
ىذا ىو الورع. كقد كتب العلماء الكثَتكف كتبا مستقلة ُب الورع. منهم: 

كأبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن اٟتجاج ، إماـ السنة ا١تبٌجل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل
 ىػ(. كابن أيب الدنيا.  ِٕٓت ) ا١ترُّكذم

قاؿ لقماف  :عن عصمة بن ا١تتوكل قاؿ -ُٓ ركل ابن أيب الدنيا ُب الورع
حقيقة الورع العفاؼ. * فهو إذا: االبتعاد عن االٍب كا١تعاصي. أك: ترؾ : اٟتكيم

ا١تعاصي كاالبتعاد عن الشبهات خوؼ الوقوع ُب اٟتراـ. )معجم لغة الفقهاء 
َُٓ) 

قلت: كلقماف ىو العبد الصاحل كليس نبيا، عاش ُب عهد نيب اهلل داكد 
 عليو السبلـ. 

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث الثانى عشر 

 : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :] عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
ركاه الًتمذم كغَته ، حديث حسن [ تركو ما ال يعنيومن حسن إسالم المرء 

 .ىكذا
 حسن اإلسبلـ
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( نقبل عن ُٖٗ/ِالبساـ ُب تيسَت العبلـ شرح عمدة اٟتكاـ )الشيخ قاؿ 
من حسن : "الصنعاين اليمٍت: كاعلم أنو ٬تمع الورع كلو قولو صلى اهلل عليو كسلم

١تا ال يعٌت من الكبلـ كالنظر كاٟتديث يعم الًتؾ "، إسبلـ ا١ترء تركو ماال يعنيو
فهذه اٟتكمة النبوية ، كاالستماع كالبطش كا١تشي كسائر اٟتركات الباطنة كالظاىرة

 ُب الورع كافية. شافية
 من حسن إسبلـ ا١ترء

كمنهم ا١تسيئ ُب إسبلمو. ، فا١تسلموف أنواع شىت. منهم حسن اإلسبلـ
من : ا١تسيئ ُب إسبلمو ىدانا اهلل إذل حسن اإلسبلـ. آمُت آمُت آمُت. فمن

 شرب ا٠تمر من ا١تصلُت.
أبيو ساسافقاؿ  -ْْٓٓركل مسلم 

شًهٍدتي عيٍثماف ٍبن عٌفاف كأيتًى : ْٔ
بًاٍلولًيًد قٍد صٌلى الصٍُّبح رٍكعتٍُتً ]ُب ركاية: أربعا[ ٍبيٌ قاؿ: أزًيديكيٍم؟ فشًهد علٍيًو 

ا ٛتيٍرافي أنٌوي شًرب ا٠ٍتٍمر ًإنٌوي : فقاؿ عيٍثمافي ، ري أنٌوي رآهي يتقٌيأي كشًهد آخ، رجيبلًف أحدي٫تي
قيٍم يا حسني فاٍجًلٍدهي. : فقاؿ عًلىّّ  !يا عًلىُّ قيٍم فاٍجًلٍدهي : فقاؿ، دٍل يتقٌيٍأ حىٌت شرّٔا

: كالوليد ىذا ىو الوليد بن عقبة بن أيب معيط كأبوه ىذا مات كافرا ٦تن ، * قلتي
ن أشبو أباه فما ظلم. لكن الوليد ىذا ألقي ُب قليب بدر عياذا باهلل! كقد قيل: م

(: "حديث الوليد بن ِّ/ْ)أٛتد مسند فرضي اهلل عنو. ٢تذا ٕتد ُب ، صحايب
 :عقبة بن أيب معيط رضي اهلل تعاذل عنو". ٍب ذكر حديثا كاحدا ضعيفا دل يزد عليو

صلى ١تا فتح رسوؿ اهلل  :عن الوليد بن عقبة قاؿ -ُِْٔٔ ركل أٛتد
جعل أىل مكة يأتونو بصبياهنم فيمسح على رؤكسهم ، مكةاهلل عليو كآلو كسلم 

                                                           
بفتح السينُت! أما بضم األكذل فمن األٝتاء اإلندكنيسية. مثل تولوٍس بودم  ْٔ

 .صاحبنا سيوسانطا
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كدل ٯتنعو من ، فجئ يب إليو كإين مطيب با٠تلوؽ كدل ٯتسح على رأسي، كيدعو ٢تم
إسناده  :فلم ٯتسٍت من أجل ا٠تلوؽ. )األرنؤكط، قتٍت با٠تلوؽف أمي خلٌ أال إذلك 

: كلفظ اٟتديث فيو ضعيف ٞتهالة عبد اهلل ا٢تمداين كىو  أبو موسى( * قلتي
فليس ٦تن ٯتسح على رؤكسهم. كاهلل أعلم. ، نكارة ظاىرة! إذ الوليد إذ ذاؾ كبَتا

 )أنظر ٗتريج األلباين أليب داكد(
 تركو ما ال يعنيو 

 أم: ال يهٌمو. ك٦تا ال يعنيك: اللعب بالشطرنج! 
 عن اللعبمالك  (: عن أشهب قاؿ: سئلّّٕ/ٖ) قاؿ القرطيب

بالشطرنج فقاؿ: ال خَت فيو، كليس بشيء كىو من الباطل، كاللعب كلو من 
 : الباطل، كإنو لينبغي لذم العقل أف تنهاه اللحية كالشيب عن الباطل. * قلتي

فإنو ال عقل لو. كإين أعوذ باهلل أف ، فكأنو قاؿ: من لعب بالشطرنج كلو ٟتية
 . ْٕغَت العاقلُت أكوف من اٞتاىلُت

 حديث حسن 
( ُب مبحث "الكتب اليت من مظنات ِٔصطلح )ص ا١تؿ ُب تيسَت قا
  اٟتسن":

دل يفرد العلماء كتبا خاصة باٟتديث اٟتسن ا١تهجٌرد كما افردكا الصحيح آّرد ُب  
كتب مستقلة لكن ىناؾ كتبا يكثر فيها كجود اٟتديث اٟتسن. فمن أشهر ىذه 

 ،صل ُب معرفة اٟتسنسنن الًتمذم فهو أا١تشهور بػ، جامع الًتمذم :الكتب
و إذل * لكن ينبغي التنب .كالًتمذم ىو الذم شهره ُب ىذا الكتاب كأكثر من ذكره

                                                           
أذكياء الدنيا رجبلف، الشافعي صاحب علم أصوؿ الفقو، كا٠تليل بن أٛتد صاحب  ْٕ

 علم العركض.
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" ك٨توه، فعلى طالب اٟتديث العناية سن صحيححأف نهسخوه ٗتتلف ُب قولو "
 باختيار النسخة احملققة كا١تقابلة على أصوؿ معتمدة.

 ركاه الًتمذم كغَته 
فركاه من حديث اٟتسُت عليو السبلـ أيضا: إماـ دار ا٢تجرة كإماـ السنة. 
أما ابن ماجو فركاه من حديث أيب ىر عليو السبلـ. * كلئلماـ أٛتد لفظ آخر ىو 

حسن  :قلة الكبلـ فيما ال يعنيو. )األرنؤكط، ف من حسن إسبلـ ا١ترءإ(: ُِّٕ)
ذا مثاؿ ُب ترؾ ما ال يعنيو. لشواىده كىذا إسناد ضعيف النقطاعو( * قلت: فه

 ْٖكليس حصرا ُب الكبلـ فقٍط.
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث الثالث عشر 

] عن أيب ٛتزة أنس بن مالك رضي اهلل عنو خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
ال يؤمن أحدكم حتى يحب : كسلم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ

 .[ ألخيو ما يحب لنفسو
 ركاه البخارم كمسلم

 عن أيب ٛتزة أنس بن مالك 
                                                           

ىم؟ قاؿ األكثركف: ىم الذين استوٍت ىذا مثل تفسَت "أصحاب األعراؼ" من  ْٖ
سيئاهتم كحسناهتم. كقاؿ البعض: ىو الذم خرج للجهاد ُب سبيل اهلل كدل يستأذف أبويو 
فقتل شهيدا. كالتفسَت الثاين يعترب مثاال للتفسَت األكؿ ال حصرا. كاهلل أعلم. أفادناه 

با١تعهد عش كرٯتا  شيخنا الزاىد ا١تقرئ ٤تمد سامر النص الدمشقي ُب الدكرة العلمية
 كاٟتمد هلل.
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ىو الصحايب اٞتليل خادـ رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ. خدمو كىو 
. (َِ) ، كتوُب النيب عليو الصبلة كالسبلـ كىو ابن عشرين(َُ) ابن عشر

 اهلل تعاذل.كالعلم عند ، فصارت مدة خدمتو عشر سنُت
 ال يؤمن أحدكم 

 فمن ذلك:، أم: إٯتانا كامبل. فليس ا١تراد نفي أصل اإلٯتاف. كمثلو كثَت
 :عٍن أيب شيرٍيحو أٌف الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ -َُٔٔركل البخارم 

اٌلًذم : قاؿ ؟كمٍن يا رسيوؿ اهللً : ًقيل! كالٌلًو ال يػيٍؤًمني ! كالٌلًو ال يػيٍؤًمني ! كالٌلًو ال يػيٍؤًمني 
 قوي.ئال يٍأمني جاريهي بوا

قاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل : رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ِْٕٓركل البخارم 
كال يٍشربي ا٠ٍتٍمر ًحُت يٍشربي  ،ال يٍزين الزٌاين ًحُت يٍزين كٍىو ميٍؤًمنه  :عليو كسلم
كال يٍنتًهبي نػيٍهبة يٍرفعي الٌناسي ًإلٍيًو  ،كال يٍسرًؽي ًحُت يٍسرًؽي كٍىو ميٍؤًمنه  ،كٍىو ميٍؤًمنه 

 ًفيها أٍبصارىيٍم ًحُت يٍنتًهبيها كٍىو ميٍؤًمنه.
 حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو 

ما قاؿ : مثاؿ ذلك كاضحا جليا عجيبا* ال السيئات. ، أم من ا٠تَتات
يًث (: ك٦تٌا يتعٌلقي ًْتدً ُْٓ/ُالنوكم ُب ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج )

 .جرًير مٍنقبة كمٍكريمة ًٞترًيرو رًضي الٌلو عٍنوي ركاىا اٍٟتاًفظ أبيو اٍلقاًسم الٌطرباينُّ بًًإٍسناًدهً 
 ،أٌف جرًيرا أمر مٍوالهي أٍف يٍشًًتم لوي فرسا فاٍشًتل لوي فرسا بًثلًثًمائًة ًدٍرىم :ًاٍخًتصاريىا

فرسيك خيػٍره ًمٍن  :فقاؿ جرًير ًلصاًحًب اٍلفرس ،كجاء ًبًو كًبصاًحًبًو لًينػٍقيدهي الٌثمن
ذًلك ًإلٍيك يا أبا : ًدٍرىم ؟ قاؿ( ََْ)أتًبيعيوي بًأٍربًعًمائًة  .ًدٍرىم( ََّ)ثلثًمائًة 
ًدٍرىم ؟ ٍبيٌ دٍل ( ََٓ)أتًبيعيوي ًٓتٍمًسًمائًة  .فرسيك خٍَت ًمٍن ذًلك :فقاؿ .عٍبد الٌلو

ًإذل أٍف بلغ ، فرسك خٍَت  :كجرًيره يقيوؿ ،يٍرضى كصاًحبو ،فًمائة يزًيديهي ًمائةيزؿ 
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ًإينّْ بايٍعت رسيوؿ الٌلو  :فقاؿ ،فًقيل لوي ُب ذًلك .فاٍشًتاهي ًّٔا، ًدٍرىم( ََٖ)ٙتا٪تًائًة 
 .كالٌلو أٍعلم .صٌلى الٌلو علٍيًو كسٌلم على النٍُّصح ًلكيلّْ ميٍسًلم

 الحديث الرابع عشر 
 : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :قاؿ] عن ابن مسعود رضي اهلل عنو 

، والنفس بالنفس، الثيب الزاني :ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
 ركاه البخارم كمسلم .[ والتارك لدينو المفارق للجماعة

 عن ابن مسعود 
 ىو عبد اهلل كىو ابن أـ عبد. ككاف من قراء الصحابة.

ذيًكر عٍبدي اهلًل ٍبني مٍسعيودو ًعٍند : قاؿ عٍن مٍسريكؽو  -َّٖٖركل البخارم 
ًٝتٍعتي الٌنيبٌ صلى اهلل عليو ! ذاؾ رجيله ال أزاؿي أيًحبُّوي : عٍبًد اهلًل ٍبًن عٍمروك فقاؿ

، -فبدأ بًًو  -ًمٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن مٍسعيودو (: ْ)خيذيكا اٍلقيٍرآف ًمٍن أٍربعةو : كسلم يقيوؿي 
.، كميعاًذ ٍبًن جبلو  ،كسادلًو مٍوذل أيب حيذٍيفة  كأييبّْ ٍبًن كٍعبو

 ،كعيمر ،أٌف أبا بٍكرو  ،عٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن مٍسعيودو  -ُّٖركل ابن ماجٍو 
مٍن أحٌب أٍف يٍقرأ اٍلقيٍرآف غٌضا   :أٌف رسيوؿ اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو كسٌلم قاؿ ْٗبٌشراهي 

قيل أراد  .فٍليٍقرٍأهي على ًقراءًة اٍبًن أيْـّ عٍبدو. )الغض: الطرم الذم دل يتغَت ،كما أيٍنزًؿ
                                                           

فيو استحباب تبشَت ا١تؤمن ٔتا يسٌر قلبو. أما الكافر فيبشر بالنار! ركل ابن ماجة  ْٗ
: يىا رىسيوؿى اهلًل، ابن عمرعىٍن  ُّٕٓ : جىاءى أىٍعرىايبّّ ًإذلى النَّيبّْ صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى فػىقىاؿى

: فىكىأىنَّوي كىجىدى ًمٍن ًإفَّ أىيب كىافى يىًصلي الرًَّحمى  : ُب النَّاًر، قىاؿى ، كىكىافى كىكىافى، فىأىٍينى ىيوى ؟ قىاؿى
ٍيثيمىا  : يىا رىسيوؿى اهلًل، فىأىٍينى أىبيوؾى ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى: حى ، فػىقىاؿى ذىًلكى

، فػىبىشٍّْرهي بًالنَّاًر،  : لىقىٍد كىلَّفىًٍت رىسيوؿي اهلًل مىرىٍرتى بًقىرٍبً ميٍشرًؾو : فىأىٍسلىمى األىٍعرىايبُّ بػىٍعدي، كىقىاؿى قىاؿى
اًفرو ًإالَّ بىشٍَّرتيوي بًالنَّاًر. )صحيح(  صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى تػىعىبنا، مىا مىرىٍرتي بًقىرٍبً كى
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كقيل أراد األيات اليت ٝتعها منو من أكؿ سورة  .طريقو ُب القراءة كىياتو فيها
 النساء إذل قولو } كجئنا بك على ىؤالء شهيدا {(

 ال ٭تل دـ امرئ مسلم 
 . كاهلل أعلم.التحرميعنوف بو أم: حراـ. كقوؿ الفقهاء "ال ٬توز" ي

 إال بإحدل ثبلث 
فيو ذكر العدد قبل ذكر ا١تعدكدات. كفيو تسهيل للسامعُت. فهو من 
حسن تعليمو عليو الصبلة كالسبلـ. كمثلو كثَت فمن ذلك: حديث الفطرة. 

 كحديث حق ا١تسلم على ا١تسلم. كأيضا:
أتٍيتي الٌنيبٌ صلى : ( عن عٍوؼ ٍبن ماًلكو قاؿُِْ/ْما ركل البخارم )

بٍُت يدًم ( ٔ)اٍعديٍد ًسٌتا : اهلل عليو كسلم ُب غٍزكًة تبيوؾ كٍىو ُب قػيٌبةو ًمٍن أدـو فقاؿ
ٍبٌ ، ٍبيٌ ميوتافه يٍأخيذي ًفيكيٍم كقيعاًص اٍلغنمً ، ٍبيٌ فٍتحي بٍيًت اٍلمٍقًدسً ، مٍوٌب : الٌساعةً 

ٍبيٌ ًفٍتنةه ال ، ًدينارو فيظلُّ ساًخطا( ََُ)اٍسًتفاضةي اٍلماًؿ حىٌت يػيٍعطى الٌرجيلي ًمئة 
، ٍبيٌ ىيٍدنةه تكيوفي بٍينكيٍم كبٍُت بًٍت األٍصفًر فيٍغًدريكف، يٍبقى بٍيته ًمن اٍلعرًب ًإالٌ دخلٍتوي 

 ٍٖتت كيلّْ غايةو اثٍنا عشر أٍلفا.، غاية( َٖ)فيٍأتيونكيٍم ٍٖتت ٙتاًنُت 
 الثيب الزاين 

تفهٍم! فالثيب: من لو بالتزكج كا١تباضعة تعريف الثيب تأمٍلو جيدا أخي 
( * ُٓٓ)ضد البكر( يستوم فيو ا١تذكر كا١تؤنث. )معجم لغة الفقهاء ص  عهده 

: كا١تراد التزكج الصحيح كاٞتماع الصحيح. فلو نكح إنساف نكاح ا١تتعة ال ، قلتي
نا حراـ إذل يـو القيامة! * كلو أف إنسا، غَت صحيح إذ ا١تتعة نكاح، يكوف بو ثيبا

نكح نكاحا صحيحا كجامع زكجتو فتبٌُت بعدي أهنا رجله غٌَت فرجو ا١تذكر فرجا 
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ال يكوف بو ثيبا. ذكره الشيخ الزاىد الشنقيطي ُب شركحو الفقهية حفظو  ،مؤنثا
 اهلل تعاذل.

 الزاين
عىٍن أىنىسو أىفَّ رىسيوؿى  - ُٖٓٔ* ركل مسلم ١تاذا كقع الزنا بُت الناس؟! 

ـى ًَب اٞتٍىنَّةً » : قىاؿى  عليو كسلمصلى اهلل اللًَّو  تػىرىكىوي مىا شىاءى اللَّوي أىٍف ، لىمَّا صىوَّرى اللَّوي آدى
فػىلىمَّا رىآهي أىٍجوىؼى عىرىؼى أىنَّوي خيًلقى خىٍلقنا ، فىجىعىلى ًإبًٍليسي ييًطيفي ًبًو يػىٍنظيري مىا ىيوى ، يػىتػٍريكىوي 

فإذا اشتهى شيئان تناكلو ، ٯتؤل بو جوفو ٭تتاج إذل شيئفاإلنساف «. * الى يػىتىمىالىكي 
 ليشبع شهوتو! 

 )قالو الشيخ الزاىد الشنقيطيفأعظهم زنا احملاـر عياذان باهلل! كالزنا مراتب! 
ًنٍسوىةو عياذان باهلل! * ركل أٛتد ( َُ)اٞتارة أعظم منو ًبعىٍشرىًة بزنا كال* ( حفظو اهلل

ادى ٍبنى األىٍسوىًد يػى ِّْٖٓ) قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  :قيوؿي ( أف اٍلًمٍقدى
اًبوً  ـه ًإذلى يػىٍوـً  ،حىرَّمىوي اللَّوي كىرىسيوليوي  :مىا تػىقيوليوفى ُب الزّْنىا ؟ قىاليوا :ألىٍصحى فػىهيوى حىرىا

ابًوً فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ألىصٍ  :قىاؿى  ،اٍلًقيىامىةً  ألىٍف يػىٍزينى الرَّجيلي  :حى
مىا تػىقيوليوفى  :فػىقىاؿى  :قىاؿى  ،أىٍيسىري عىلىٍيًو ًمٍن أىٍف يػىٍزينى بًاٍمرىأىًة جىارًهً  ،ًنٍسوىةو ( َُ)ًبعىٍشرىًة 

ـه  :ُب السَّرًقىًة ؟ قىاليوا ألىٍف يىٍسرًؽى الرَّجيلي ًمٍن  :قىاؿى  ،حىرَّمىهىا اللَّوي كىرىسيوليوي فىًهيى حىرىا
 أىٍيسىري عىلىٍيًو ًمٍن أىٍف يىٍسرًؽى ًمٍن جىارًًه. )إسناد جيد( ،أىبٍػيىاتو ( َُ)عىٍشرىًة 

 كالنفس بالنفس 
ا للرجل ُب ىذا الباب. فيقتل ؤن العلماء على أف ا١ترأة كفٍ  وأجمعيريد القصاص.  

 الرجل با١ترأة!
أٌف يهيوًديٌا رٌض رٍأس ، الٌلوي عٍنوي رًضي  عٍن أنسو  -ُِّْركل البخارم 

حىٌت ٝتيّْي اٍليهيوًدمُّ ؟ أفيبلفه ؟ أفيبلفه ؟ مٍن فعل ىذا ًبكً : ًقيل، جارًيةو بٍُت حجرٍينً 
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، فأمر بًًو الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم، فأيًخذ اٍليهيوًدمُّ فاٍعًتؼ، فأٍكمٍت ًبرٍأًسها
 فريٌض رٍأسيوي بٍُت حجرٍيًن.

 ا١تفارؽ للجماعة كالتارؾ لدينو 
 يريد اإلرتداد من اإلسبلـ.

بعث رسيوؿي اهلًل صلى : عٍن أيب بػيٍردة قاؿ -ِّْْك ُّْْركل البخارم 
كبعث كيٌل كاًحدو ًمنػٍهيما : قاؿ. اهلل عليو كسلم أبا ميوسى كميعاذ ٍبن جبلو ًإذل اٍليمنً 

كال تينفّْرا  ،كال تيعسّْرا كبشّْرا ،ٍبيٌ قاؿ يسّْرا، َٓكاٍليمني ٥ًتٍبلفافً : قاؿ، على ٥ًتٍبلؼو 
ككاف كيلُّ كاًحدو ًمنػٍهيما ًإذا سار ًُب أٍرًضًو كاف  ،فاٍنطلق كيلُّ كاًحدو ًمنػٍهيما ًإذل عمًلوً 

فسار ميعاذه ُب أٍرًضًو قرًيبا ًمٍن ، أٍحدث ًبًو عٍهدا فسٌلم علٍيوً ، قرًيبا ًمٍن صاًحًبوً 
كًإذا ىيو جاًلسه كقًد  ،بٍغلًتًو حىٌت انٍتهى ًإلٍيوً صاًحًبًو أيب ميوسى فجاء يًسَتي على 

عٍت يداهي ًإذل عينيًقًو فقاؿ لوي ميعاذه يا عٍبد  ،اٍجتمع ًإلٍيًو الٌناسي  كًإذا رجيله ًعٍندهي قٍد ٚتًي
. ال أٍنزًؿي حىٌت يػيٍقتل :اهلًل ٍبن قٍيسو أمٌي ىذا قاؿ ىذا رجيله كفر بٍعد ًإٍسبلًمًو قاؿ

ٍبيٌ نزؿ ، فأمر ًبًو فقيًتل. ما أٍنزًؿي حىٌت يػيٍقتل: قاؿ. ًبًو ًلذًلك فاٍنزًؿٍ  ًإ٪ٌتا ًجيء: قاؿ
فكٍيف تٍقرأي أٍنت يا : قاؿ. أتفٌوقيوي تفوُّقا: قاؿ؟ كٍيف تٍقرأي اٍلقيٍرآف،  يا عٍبد اهللً : فقاؿ
ـي أٌكؿ الٌلٍيًل فأقيوـي : قاؿ؟ ميعاذي  ما كتب الٌلوي  فأٍقرأي ، كقٍد قضٍيتي جيٍزًئي ًمن النٌػٍوـً ، أنا

 فأٍحتًسبي نٍوميًت كما أٍحتًسبي قٍوميًت.، رل 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

                                                           
، عدنذل ، كمعاذ أرسلو إصنعاءفأبو موسى أرسلو النيب عليو الصبلة كالسبلـ إذل  َٓ

كقد أرسل قبلهما عليا أبا تراب إذل ٧تراف كىي يومئذ من أرض اليمن دل تنفصل عنها، 
كاهلل أعلم. * قاؿ شيخنا الوليد سيف النصر: كفيو دليل على بعث الدعاة العلماء، ال 

 بعث الدعاة اٞتهبلء كما فعل بعضهم.
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 الحديث الخامس عشر 

  :] عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ
ومن كان يؤمن باهلل ، خيرا أو ليصمتمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل 

[  ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفو، واليوم اآلخر فليكرم جاره
 ركاه البخارم كمسلم

 عن أيب ىريرة 
 آمُت آمُت آمُت. ماغفر اهلل لو كألمو كرضي عنه

كنا عند أىب   :قاؿ ٤تمد بن سَتين -ّٕركل البخارم ُب األدب ا١تفرد 
فنحن : قاؿ ٤تمد. اللهم اغفر ألىب ىريرة كألمى ك١تن استغفر ٢تما: ة فقاؿىريرة ليل

 حىت ندخل ُب دعوة أىب ىريرة. )صحيح(، نستغفر ٢تما
 من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر 

لكونو أغمض ىذه ، خص اليـو اآلخر بالذكر دكف سائر أركاف اإلٯتاف
ذا تػيٍتلى علٍيًهٍم آياتينا بيّْناتو ما  األركاف. حىت قاؿ الكفار كما ذكر اهلل تعاذل: كإً 

 [ِٓ :]اٞتاثية! ائٍػتيوا بًآبائًنا ًإٍف كيٍنتيٍم صاًدًقُت: كاف حيٌجتهيٍم ًإاٌل أٍف قاليوا
 فليقل خَتا 

عًن الٌنيًبّْ صلى اهلل عليو كسلم  ،عٍن أيب ىيرٍيرة -ْٖٕٔركل البخارم 
ًإٌف اٍلعٍبد ليتكٌلمي بًاٍلكًلمًة ًمٍن رًٍضواًف اهلًل ال يػيٍلًقي ٢تا باال يٍرفعي الٌلوي ًّٔا  :قاؿ

كًإٌف اٍلعٍبد ليتكٌلمي بًاٍلكًلمًة ًمٍن سخًط اهلًل ال يػيٍلًقي ٢تا باال يٍهًوم ًّٔا ًُب ، درجاتو 
: ىذا اٟتديث الذم أخرجو البخارم ُب صحيحو ضعفو الشيخ  ،جهٌنم. * قلتي

 اإلجتهاد ال ينقض باإلجتهاد. رأيو، ك كلو ، أللباينا
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 أك ليصمت 
صلى رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن عٍبًد الٌلًو ٍبًن عٍمروك  -ِٖٗٔركل الًتمذل 

 حًديثه غرًيبه )صحيح(«. مٍن صمت ٧تا » : اهلل عليو كسلم
يا : قػيٍلتي : عٍن عيٍقبة ٍبًن عاًمرو قاؿ، عٍن أىًب أيمامة -ِٖٔٓركل الًتمذل 

كاٍبًك على ، كٍليسٍعك بٍيتيك، أٍمًسٍك علٍيك ًلسانك» : قاؿ؟ رسيوؿ الٌلًو ما الٌنجاةي 
 حسنه.«. خًطيئًتك 

 كمن كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر جاره 
جىاءى رىجيله ًإذلى  :عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  ُّٓٓأبو داكد صحيحة: ركل  قصة عجيبة

فىأىتىاهي مىرَّتػىٍُتً أىٍك . اٍذىىٍب فىاٍصربٍ  :فػىقىاؿى  ،م يىٍشكيو جىارىهي النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسل
فىجىعىلى  ،فىطىرىحى مىتىاعىوي ُب الطَّرًيقً . اٍذىىٍب فىاٍطرىٍح مىتىاعىكى ُب الطَّرًيقً  :فػىقىاؿى  ،ثىبلىثنا

بػىرىهي   !كىفػىعىلى  ،كىفػىعىلى  ،فػىعىلى اللَّوي بًوً  :نىوي فىجىعىلى النَّاسي يػىٍلعىنيو  ،النَّاسي يىٍسأىليونىوي فػىييٍخربيىيٍم خى
ٍيئنا تىٍكرىىيوي.  :فىجىاءى ًإلىٍيًو جىاريهي فػىقىاؿى لىوي   اٍرًجٍع الى تػىرىل ًمٍتّْ شى

 كمن كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو 
: عٍن أيب َُٗٔكركاه البخارم بأكمل من ىذا من صحايب آخر فقاؿ 

ًٝتعٍت أيذينام كأٍبصرٍت عٍينام ًحُت تكٌلم الٌنيبُّ صلى اهلل عليو : قاؿشيرٍيحو اٍلعدًكمّْ 
كمٍن كاف يػيٍؤًمني بًالٌلًو  ،مٍن كاف يػيٍؤًمني بًالٌلًو كاٍليٍوـً اآلًخًر فٍلييٍكًرـٍ جارهي : كسلم فقاؿ

، يٍوـه كلٍيلةه : ؿقا؟ كما جائًزتيوي يا رسيوؿ اهللً : قاؿ. كاٍليٍوـً اآلًخًر فٍلييٍكًرـٍ ضٍيفوي جائًزتوي 
كمٍن كاف يػيٍؤًمني  ،فما كاف كراء ذًلك فٍهو صدقةه علٍيوً ، أيٌاـو ( ّ)كالضّْيافةي ثبلثةي 

 أٍك لًيٍصميٍت. بًالٌلًو كاٍليٍوـً اآلًخًر فٍليقيٍل خٍَتا
كمن إكراـ الضيف أف يقدـ لو الطعاـ! كلو شرابا من ماء. فبل ٭تقٍر ما 

 ف ضيفو بشيئ.عنده! فإنو ال خَت فيمن ال يضي
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عًن الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم  ،( عٍن عيٍقبة ٍبًن عاًمرو ُُْٕٗركل أٛتد )
. :أنٌوي قاؿ كىذا إسناد ضعيف من أجل ، حديث حسن) ال خٍَت ًفيمٍن ال ييًضيفي

 ابن ٢تيعة( 
قاؿ: دخل على  ،( عٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن عيبٍيًد ٍبًن عيمٍَتو ُْٖٓٗركل أٛتد )ك 

فقاؿ:   ،فقٌدـ ًإلٍيًهٍم خيٍبزا كخبلٌ  ،نفره ًمٍن أٍصحاًب الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم جاًبرو 
ـي ا٠ٍتلُّ! ًإنٌوي  ،كيليوا : نًٍعم اإًلدا فًإينّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم يقيوؿي

فيٍحتًقر ما ُب بٍيًتًو أٍف ييقدّْموي  ،ىبلؾه بًالٌرجيًل أٍف يٍدخيل علٍيًو الٌنفري ًمٍن ًإٍخوانًوً 
عبيد ، كىبلؾه بًاٍلقٍوـً أٍف ٭ٍتتًقريكا ما قيدّْـ ًإلٍيًهٍم. )األرنؤكط: إسناد ضعيف ،ًإلٍيًهمٍ 

 ُٓ(ىذا اإلسناداهلل بن الوليد الوصاُب متفق على ضعفو كقد اضطرب ُب 
كمن كماؿ الضيافة أف تقرب الًقرل )طعاـ الضيف( إليو. ال أف تقرب 

 ُب حق خليلو عليو الصبلة كالسبلـ:ربنا الضيف إذل القرل. دليل ذلك ما قاؿ 
 :]الذاريات "( فقرٌبوي ًإلٍيًهٍم قاؿ أال تٍأكيليوفِٔفراغ ًإذل أٍىًلًو فجاء ًبًعٍجلو ًٝتُتو )"

ِٔ، ِٕ] 
 أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم! كاهلل تعاذل أعلم كعلمو

 
 الحديث السادس عشر 

                                                           
ين كأبو يعلى إال أنو (: "ركاه أٛتد كالطرباٖٗ/ِقاؿ ا١تنذرم ُب الًتغيب )ضعيفو  ُٓ

قاؿ: ككفى با١ترء شرا أف ٭تتقر ما قرب إليو، ُب الصحيح. * كلعل قولو "إنو ىبلؾ 
 بالرجل" إذل آخره من كبلـ جابر مدرج غَت مرفوع كاهلل أعلم!
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 :] عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رجبل قاؿ للنيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم
 . أكصٍت

 [ ركاه البخارم ال تغضب: قاؿ، فردد مرارا. ال تغضب: قاؿ
 عن أيب ىريرة 

كالسبلـ. كقد تزكج  ىو أكسع الصحابة حفظا ألحاديث النيب عليو الصبلة
ابنتو سيد التابعُت سعيد بن ا١تسيب ككاف أكسعهم علما. كىذا من فقو ابن 

 ِٓا١تسيب. إذ آثر نكاح الدكسية على القريشية. كليس إال ألجل علم أبيها.
 أكصٍت 

فيو مشركعية اإلستيصاء كاإلستنصاح. ككذلك اإليصاء كالنصح كما ُب 
 اٟتديث اآلٌب:

أٌف رسيوؿ صٌلى  ،عٍن ميعاًذ ٍبًن جبلو  ،عًن الصُّناًْتًيٌ  -ُِِٓعند أيب داكد 
 :فقاؿ ،كالٌلًو ًإينّْ أليًحبُّك ،كالٌلًو ًإينّْ أليًحبُّك ،يا ميعاذي  :كقاؿ ،علٍيًو كسٌلم أخذ بًيًدهً 

 ،الٌلهيٌم أًعٍتّْ على ذًٍكرًؾ :أيكًصيك يا ميعاذي ال تدعٌن ُب ديبيًر كيلّْ صبلةو تقيوؿي 
كأٍكصى ًبًو الصُّناًْتًيُّ  ،كأٍكصى ًبذًلك ميعاذه الصُّناًْتًيٌ . )كحيٍسًن ًعبادًتك ،كشيٍكرًؾ

 (أبا عٍبًد الٌرٍٛتنً 
أٍكصاين خًليًلي : قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ُُٖٕركل البخارم 

كصبلًة ، صٍوـً ثبلثًة أيٌاـو ًمٍن كيلّْ شٍهرو : ال أدعيهيٌن حىٌت أميوت( ّ)بًثبلثو 
 كنٍوـو على ًكٍترو. ، الضُّحى

                                                           
)قيدتيو قبل  فاللهم ارزقنا أستاذات فقيهات عليمات ٚتيبلت خَتات حسانا آمُت. ِٓ

 زكاجي(
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: كركل ابن ماجو كصية ا٠تليل من صحابُت آخرين ك٫تا: أبو ذر  * قلتي
 كأبو الدرداء. كٚتيع ىذه الثبلثة مشهوركف بالزىد. كاهلل أعلم.

كقٍد أيًقيمًت  ،عٍن أيب ذر  أنٌوي انٍتهى ًإذل الرٌبذةً  -ِِٖٔركل ابن ماجٍو 
 :فقاؿ أبيو ذر   ،فذىب يتأٌخري  !ىذا أبيو ذر  : فًقيل ،يؤيمُّهيمٍ  فًإذا عٍبده  ،الٌصبلةي 

دٌع  ،أٍكصاين خًليًلي صٌلى اهلل علٍيًو كسٌلم أٍف أٍٝتع كأيًطيع كًإٍف كاف عٍبدا حبًشٌيا ٣تي
 األٍطراًؼ. )صحيح(

أٍكصاين  :قاؿ ،عٍن أيب الٌدٍرداءً  ،عٍن أيْـّ الٌدٍرداءً  -ُّّٕركل ابن ماجٍو 
. )ُب الزكائد:  ،ال تٍشرًب ا٠ٍتٍمر :خًليًلي صٌلى اهلل علٍيًو كسٌلم فًإهٌنا ًمٍفتاحي كيلّْ شر 

  إسناده حسن(
 قاؿ ال تغضب!

! كآخره ندامة! كما أف الدنيا أك٢تا عناء ك آخرىا ّٓفإف الغضب أكلو جنوف
 !فناء! كدكاء الغضب اٞتلوس كاإلضطجاع. أما حديث اإلغتساؿ فضعيف

ًإٌف رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو  :قاؿ ،عٍن أيب ذر   -ِْٖٕعند أيب داكد ف
فًإٍف ذىب عٍنوي اٍلغضبي  ،فْليْجِلسْ ًإذا غًضب أحديكيٍم كىيو قائًمه  :كسلم قاؿ لنا

 كًإالٌ فٍليٍضطًجٍع. )صحيح(
عن معاكية بن ، عن أيب مسلم ا٠توالين(: َُّ/ِ)ركل ُب حلية األكلياء 

فقاؿ لو أبو (، ّ)أنو خطب الناس كقد حبس العطاء شهرين أك ثبلثة ، أيب سفياف
فأشار ! [ أمكيس ٔتالك كال ماؿ ]أبيك كال ماؿإف ىذا ا١تاؿ ل، يا معاكية: مسلم

                                                           
كقاؿ عمر عليو السبلـ: الشباب شعبة من اٞتنوف! كذكر ُب إحياء علـو الدين  ّٓ
(: "قاؿ فياض بن ٧تيح: إذا قاـ ذكر الرجل ذىب ثلثا عقلو. كبعضهم يقوؿ: ِٖ/ِ)

 ذىب ثلث دينو". أكرمكم اهلل! أكرمكم اهلل!
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أيها الناس إف أبا : كنزؿ ] فاغتسل ٍب رجع فقاؿ. معاكية إذل الناس أف امكثوا
إين ، كصدؽ أبو مسلم، ال أميمسلم ذكر أف ىذا ا١تاؿ ليس ٔتارل كال ٔتاؿ أيب ك 

كالشيطاف ، الغضب من الشيطاف: ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
أغدكا على عطاياكم ! فليغتسلفإذا غضب أحدكم ، كا١تاء يطفىء النار، من النار

 على بركة اهلل عز كجل. )ضعيف!(
(: ِ/ُ) ْٓقاؿ صاحب "ٗتر٬تات كٖتذيرات من أحاديث مشهورات"

*  .ياسُت بن عبد اهلل بن عركة دل أجد لو ترٚتة ،ىذا إسناد ضعيف أيضاقلت: ك 
ككاف  ،" صدكؽ ٮتطىء :قاؿ اٟتافظ ،كعبد آّدم بن عبد العزيز فيو ضعف

: كاٟتديث ركاه أبو داكد بسند  .مًتكؾ " :أفرط ابن حباف فقاؿ ،مرجئا * قلتي
 ضعيف من حديث عطية عليو السبلـ بلفظ الوضوء:

ٌمدو  :أبيو كاًئلو اٍلقاصُّ قاؿ -ْْٖٕداكد فعند أيب  دخٍلنا على عيٍركة ٍبًن ٤تي
حٌدثًٍت  :فقاؿ ،فقاـ فتوٌضأ ٍبيٌ رجع كقٍد توٌضأ ،فكٌلموي رجيله فأٍغضبوي  ،الٌسٍعًدمّْ 

ًإٌف اٍلغضب ًمن  :قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم :قاؿ ،عٍن جدّْم عًطٌية ،أيب 
فًإذا غًضب  ،كًإ٪ٌتا تيٍطفأي الٌناري بًاٍلماءً  ،ٍيطاف خيًلق ًمن الٌنارً كًإٌف الشٌ  ،الٌشٍيطافً 
. )األرناؤكط: عركة بن ٤تمد صدكؽ، كأبوه ٤تمد ٣تهوؿ، كقد فْليتوّضأْ أحديكيٍم 

 انفرد ّٔذا اٟتديث(
 ال تغضب : فردد مرارا قاؿ

                                                           
نت أكثر من مائة إجابة عن تساؤالت عن صحة بعض األحاديث ا١تنتشرة عرب اإلنًت  ْٓ

 كغَته. كتبو: عٍبد الٌلو بن ٤تمد زيقٍيل.
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كرر ىنا الوصية بًتؾ الغضب. ال يزيد عليو. كلعل ذلك ألف الرجل كاف 
  كنعم الرجل مٍن كاف بًطيء اٍلغضًب سرًيع الرّْضا! كفا بسرعة الغضب.معر 

خطبنا رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي  :قاؿ ،( عٍن أيب سًعيدو ُُُّْ)ركل أٛتد 
 ،حًفظها ًمٌنا مٍن حًفظها ،علٍيًو كسٌلم خيٍطبة بٍعد اٍلعٍصًر ًإذل ميغٍَتًباًف الٌشٍمسً 

ٔتا  :كأٍكثري ًحٍفًظي أنٌوي قاؿ :كقاؿ ٛتٌاده  ،عٌفافي قاؿ )كنًسيها مٍن نًسي فحًمد الٌلو 
ٌ قاؿ ،فحًمد الٌلو كأٍثٌت علٍيوً ( ىيو كاًئنه ًإذل يٍوـً اٍلًقيامةً  أٌما بٍعدي فًإٌف الدُّنٍيا خًضرةه  :ٍبي

 كاتٌػقيوا ،أال فاتٌػقيوا الدُّنٍيا ،كًإٌف الٌلو ميٍستٍخًلفيكيٍم ًفيها فناًظره كٍيف تٍعمليوف ،حيٍلوةه 
ًمنػٍهيٍم مٍن ييولدي ميٍؤًمنا ك٭ٍتيا  ،ٓٓأال ًإٌف بًٍت آدـ خيًلقيوا على طبقاتو شىٌت  ،النّْساء

أال ترٍكف ًإذل  ،أال ًإٌف اٍلغضب ٍٚترةه تيوقدي ُب جٍوًؼ اٍبًن آدـ.. . ميٍؤًمنا كٯتيوتي ميٍؤًمنا
! * ذًلك فاألٍرض األٍرض فًإذا كجد أحديكيٍم شٍيئا ًمنٍ  ،ٛتيٍرًة عٍينٍيًو كانًٍتفاًخ أٍكداًجوً 

كشٌر الرّْجاًؿ مٍن كاف  ،أال ًإٌف خٍَت الرّْجاًؿ مٍن كاف بًطيء اٍلغضًب سرًيع الرّْضا
فًإذا كاف الٌرجيلي بًطيء اٍلغضًب بًطيء اٍلفٍيًء كسرًيع  ،سرًيع اٍلغضًب بًطيء الرّْضا

ذل أعلم كعلمو أًب كاهلل تعا*  .)إسناده ضعيف(. فًإهٌنا ًّٔا، اٍلغضًب سرًيع اٍلفٍيءً 
 كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 الحديث السابع عشر 
] عن أيب يعلى شداد بن أكس رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 : كسلم قاؿ

                                                           
٘٘

ـى  خىلىقى  تػىعىاذلى  اللَّوى  إفٌ ]فائدة[ ثبت ُب السنة: "   يعً  منٍ  قػىبىضىها قػىٍبضىةو  منٍ  آدى ، األىٍرضً  ٚتى
ـى  بىنو فجاءى  ، ذًلكى  كبػىٍُتى  واأَلْسَودُ  واألَبْ َيضُ  اأَلْحَمرُ  منػٍهيمي  جاءى : األىٍرضً  قٍدرً  على آدى

 .موسى أيب عن( ىق ؾ ت د حم)". ذًلكى  كبػىٍُتى ، كالطٌيّْبي  كا٠تىًبيث، كاٟتىٍزفي  كالسٍَّهلي 
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وإذا ذبحتم ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن اهلل كتب اإلحسان على كل شئ
 [ ركاه مسلم وليرح ذبيحتو، شفرتووليحد أحدكم ، فأحسنوا الذبحة

 عن أيب يعلى شداد بن أكس 
، شاعر النيبحساف بن ثابت أخي ابن م، ٧تار  مصحايب جليل أنصار 

 ":سيد اإلستغفار"ىػ أك بعدىا بػالشاـ. كىو راكم حديث  َٔتوُب قبل 
عًن الٌنيبّْ ، رًضي الٌلوي عٍنوي  شٌدادي ٍبني أٍكسو  قاؿ -َّٔٔركل البخارم 

الٌلهيٌم أٍنت ريبّْ ال إًلو ًإالٌ : "سيّْدي ااًلٍسًتٍغفاًر أٍف تقيوؿقاؿ:  اهلل عليو كسلمصلى 
أعيوذي ًبك ًمٍن شرّْ ، كأنا على عٍهًدؾ ككٍعًدؾ ما اٍستطٍعتي ، كأنا عٍبديؾ أٍنت خلٍقتًٍت 

ري الذُّنيوب ًإالٌ اٍغًفٍر رل فًإنٌوي ال يٍغفً ، أبيوءي لك بًًنٍعمًتك علٌي كأبيوءي ًبذٍنيب ، ما صنٍعتي 
كمٍن قا٢تا ًمن الٌنهاًر ميوًقنا ًّٔا فمات ًمٍن يٍوًمًو قٍبل أٍف ٯتيًٍسي فهيو ًمٍن : قاؿ". أٍنت

كمٍن قا٢تا ًمن الٌلٍيًل كٍىو ميوًقنه ًّٔا فمات قٍبل أٍف ييٍصًبح فٍهو ًمٍن أٍىًل  ،أٍىًل اٍٞتٌنةً 
 اٍٞتٌنًة.

 إف اهلل كتب اإلحساف على كل شئ 
إلحساف ُب ٣تلس العلم: أف ال تناـ فيو! كحسن السؤاؿ نصف كمن ا

. كمن اإلحساف ُب العمل: إتقانو. كمن اإلحساف ُب الصبلة: ا٠تشوع ٔٓالعلم
 فيها.

                                                           
"االقتصاد ُب النفقة نصف ا١تعيشة ك التودد إذل الناس نصف العقل كحسن السؤاؿ  ٔٓ

، نصف العلم". )طب )موضوع( فبل نقوؿ إنو قوؿ النيب كإف   ىب( عن ابن عمر:ا١تكاـر
 كاف ا١تعٌت صوابا. 
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 :أٌف الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ،عٍن عاًئشة -ّْٖٔفعند أيب يعلى 
بُّ ًإذا عًمل أحديكيٍم عمبل أٍف يػيٍتًقنوي. ) قاؿ حسُت سليم أسد: "إسناد ًإٌف الٌلو ٭تًي

 لُت". كحسنو األلباين(
ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى  :قاؿ عٍن عٌماًر ٍبًن ياًسرو  -ٕٔٗعند أيب داكد ك 

عيٍشري صبلتًًو تيٍسعيها : كما كيًتب لوي ًإالٌ ، ًإٌف الٌرجيل ليٍنصًرؼي  :اهلل عليو كسلم يقيوؿي 
ٍنيها سيبػٍعيها سيٍدسيها ٜتيٍسيها ريبٍػعيها   )صحيح( ثػيليثيها ًنٍصفيها.ٙتي

 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
اللهم إال ُب القصاص! فيفعل بالقاتل ما فعل ىو با١تقتوؿ! فهذا إحساف أيضا ُب  

 ىذا الباب!
أٌف يهيوًديٌا رٌض رٍأس  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أنسو  -ُِّْركل البخارم 

حىٌت ٝتيّْي اٍليهيوًدمُّ ؟ أفيبلفه ؟ أفيبلفه ؟ مٍن فعل ىذا ًبكً : ًقيل، جارًيةو بٍُت حجرٍينً 
فأمر ًبًو الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم فريٌض ، فأيًخذ اٍليهيوًدمُّ فاٍعًتؼ، فأٍكمٍت ًبرٍأًسها

 رٍأسيوي بٍُت حجرٍيًن.
 كإذا ذْتتم فأحسنوا الذْتة 

صبيوا مٌر اٍبني عيمر بًنفرو قٍد ن: عٍن سًعيًد ٍبًن جيبٍَتو قاؿ -ُّٕٓركل مسلم 
؟! مٍن فعل ىذا: فلٌما رأكيا اٍبن عيمر تفٌرقيوا عٍنها. فقاؿ اٍبني عيمر، دجاجة يًتامٍوهنا
 !لعن مٍن فعل ىذاصلى اهلل عليو كسلم ًإٌف رسيوؿ الٌلًو 

: كىذا من مناقب ابن عمر عليو السبلـ. كقد قاؿ العلماء: من  *** قلتي
من عمره قد كاف لو  َُِب  خاؼ اهلل أخاؼ اهلل منو كٌل شيئ! كابن عمر ىذا

فقو ثابت راسخ ضٌد فقو خالد بن الوليد ُب القتاؿ! * قاؿ الشيخ ٤تمد بن مكـر 
(: عن ابن عمر قاؿ: ّٓ/ّبن منظور األفريقي ا١تصرم ُب ٥تتصر تاريخ دمشق )
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، بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم خالد بن الوليد أحسبو قاؿ: إذل بٍت جذٯتة
صبأنا "، فجعلوا يقولوف: "أسلمنا"فلم ٭تسنوا أف يقولوا  فدعاىم إذل اإلسبلـ،

، كجعل خالد ّٔم قتبل كأسرا، قاؿ: ٍب دفع إذل كل رجل منا أسَتا، حىت إذا "صبأنا
أصبح يوما أمرنا فقاؿ: ليقتل كل رجل منكم أسَته. قاؿ ابن عمر: فقلت: كاهلل 

نا على النيب صلى قاؿ: فقدم. ال أقتل أسَتم، كال يقتل رجل من أصحايب أسَته
إين أبرأ إليك ٦تا "اهلل عليو كسلم، فذكر لو ما صنع خالد، قاؿ: فرفع يديو فقاؿ: 

 مرتُت أك ثبلثا. !"صنع خالد
 كليحد أحدكم شفرتو 

 لكن ال يفعل ذلك أماـ اٟتيواف قبل ذْتو! إذ ىو ٗتويف كتركيع لو!
حٌدثنا  :قاؿ ،عٍن عٍبًد الٌرٍٛتًن ٍبًن أيب لٍيلى -ََْٓعند أيب داكد 

ٌمدو صلى اهلل عليو كسلم أنٌػهيٍم كانيوا يًسَتيكف مع الٌنيبّْ صلى اهلل عليو  ،أٍصحابي ٤تي
فقاؿ رسيوؿي  ،ففزًع ،فاٍنطلق بٍعضيهيٍم ًإذل حٍبلو معوي فأخذهي  ،فناـ رجيله ًمنػٍهيمٍ  ،كسلم

* كالبهائم تسبح اهلل   ال ٭ًتلُّ ًلميٍسًلمو أٍف ييركّْع ميٍسًلما. :اهلًل صلى اهلل عليو كسلم
 .ٕٓكما يسبح ا١تؤمنوف

ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل  :قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  أٌف أبا ىيرٍيرة -َُّٗركل البخارم 
ٍت قرصٍت ٪تٍلةه نًبٌيا ًمن األنًٍبياًء فأمر ًبقٍريًة الٌنٍمًل فأيٍحرًق :صلى اهلل عليو كسلم يقيوؿي 

: كلفظ ابن  فأٍكحى الٌلوي ًإلٍيًو: أٍف قرصٍتك ٪تٍلةه أٍحرٍقت أيٌمة ًمن األيمًم تيسبّْحي. )قلتي
أفغٍَت ًديًن الٌلًو يبػٍغيوف قاؿ ربنا: : "قتٍلت أيٌمة تيسبّْحي!" * ك ُّٔاألعرايب ُب معجمو 

 [ّٖ :]آؿ عمراف كلوي أٍسلم مٍن ُب الٌسماكاًت كاأٍلٍرًض طٍوعا ككٍرىا كًإلٍيًو يػيٍرجعيوف
                                                           

٘7
، صحيح إال عمر ابن عن( ف)" (تىٍسًبيحه  نىًقيقىهينَّ  فىًإفَّ ) الضَّفىادًعى  تػىٍقتػيليوا الى كحديث " 

 (ِِٓٔما بُت القوسُت فهو ضعيف عند شيخ شيخنا األلباين. )أنظر: ضعيف اٞتامع 
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 كلَتح ذبيحتو 
 كأف يطعمها قبل يـو الذبح أطعمة لذيذة فيفرح قلبها. 

صلى اهلل عليو ( عٍن أىًب ىيرٍيرة أٌف رسيوؿ الٌلًو ٔٗٗٓركل الشيخاف )ـ 
بٍينما رجيله ٯٍتًشى ًبطرًيقو اٍشتٌد علٍيًو اٍلعطشي فوجد بًٍئرا فنزؿ ًفيها » : قاؿكسلم كآلو 

لقٍد بلغ : فقاؿ الٌرجيلي ، فًإذا كٍلبه يٍلهثي يٍأكيلي الثٌرل ًمن اٍلعطشً ، فشًرب ٍبيٌ خرج
 ٌ . فنزؿ اٍلًبٍئر فمؤل خيٌفوي ماء ٍبي ىذا اٍلكٍلب ًمن اٍلعطًش ًمٍثلي اٌلًذل كاف بلغ ًمٌتّْ

يا رسيوؿ : قاليوا«. فشكر الٌلوي لوي فغفر لوي ، أٍمسكوي ًبًفيًو حىٌت رًقى فسقى اٍلكٍلب
 «.ًَب كيلّْ كًبدو رٍطبةو أٍجره » : فقاؿ؟ كًإٌف لنا ًَب ىًذًه اٍلبهائًًم ألٍجراالٌلًو 

ركل  *** قلت: ففي اٟتديث الرفق باٟتيواف. فاٟتيواف لو حق اٟتياة!
 :عن ربيعة بن عبد اهلل بن ا٢تدير بن عبد اهلل -ُُِٔ البخارم ُب األدب ا١تفرد

مر عمر بقتل الديكة فقاؿ لو رجل أف رجلُت اقتمرا على ديكُت على عهد عمر فأ
 )ضعيف اإلسناد موقوفا( .فًتكها؟ أتقتل أمة تسبح: من األنصار

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث الثامن عشر 

كأيب عبد الرٛتن معاذ بن جبل رضي اهلل تعاذل ، ] عن أيب ذر جندب بن جنادة
وأتبع ، إتق اهلل حيثما كنت :وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿعن رس، عنهما

حديث  :ركاه الًتمذم كقاؿ[  وخالق الناس بخلق حسن، السيئة الحسنة تمحها
 حسن صحيح :كُب بعض النسخ، حسن

 عن أيب ذر جندب بن جنادة 
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من زىاد الصحابة الكبار. كجندب ُب اٟتيوانات: نوع من اٞتراد يصر 
أما "أـ جندب" فهي الظلم. كيقاؿ "ركب أـ جندب": غدر أك  كيقفز كيطَت. *

 (َُْظلم. ككقع بأـ جندب: ظلم كقتل غَت قاتل. )ا١تعجم الوسيط ص 
قلت: ا١تقصود أف التسمية باسم اٟتيوانات موجود ُب العرب. بل كموجود 

كمعركؼ أف "الدلدؿ": حيواف  dul،dulُب اإلندكنيسيُت أيضا. فمنهم من يدعى 
. * ٖٓ(landakكىو نوع من القنافذ )، ارض من آكبلت اٟتشراتشائك ق

ظالم كاٝتو ، : ا١تهلب بن أيب صفرةّٕٗٔكأعجب من ذلك ما جاء ُب التقريب 
 ]!!![ العتكي. بن سارق

 كأيب عبد الرٛتن معاذ بن جبل 
من علماء الصحابة الكبار. كقد أكصى عند كفاتو بطلب العلم! ككاف أعلم    

 اـ!باٟتبلؿ كاٟتر 
عيمر بن قاؿ: قاؿ (: عن شهر بن حوشب ِِٖ/ُففي حلية األكلياء )

فسألٍت عنو رضي اهلل عنو لو استخلفت معاذ بن جبل : رضي اهلل عنوا٠تطاب 
ٝتعت نبيك صلى اهلل عليو كسلم : لقلت؟" ما ٛتلك على ذلك"ريب عز كجل 

                                                           
! عند مالك كالشافعي ٘تشيان مع القوؿ بأف األصل ُب اٟتيواف اإلباحة.  ٖٓ كالقنفذ حبلؿه

(: عن ّْٓ/ّحنيفة كأٛتد ٟتديث ضعيف ذكره ُب بلوغ ا١تراـ )د  * كحراـ عند أيب
فيًذ، فػىتىبلى }قيٍل الى أىًجدي فًيمىا أيكًحيى ًإرلىَّ  : كيٍنتي ًعٍندى اٍبًن عيمىرى فىسيًئلى عىٍن أىٍكًل اٍلقينػٍ لىةى قىاؿى  ٪تيىيػٍ

ٍعتي أىبىا ىيرىيٍػرىةى يػىقي  : قىاؿى شىٍيخه ًعٍندىهي: ٝتًى : ذيًكرى ًعٍندى النَّيبّْ صلى اهلل عليو ٤تيىرَّمنا{ قىاؿى وؿي
: ًإٍف كىافى قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو  ًبيثىةه ًمنى ا٠ٍتىبىاًئًث فػىقىاؿى اٍبني عيمىرى كسلم فػىقىاؿى خى
: فهذا الشيخ مبهم فبل يؤخذ ْتديثو. كاهلل  ا فػىهيوى كىمىا قىاؿى مىا دلٍى نىٍدًر. * قلتي كسلم ىىذى

 أعلم.
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رتوة ْتجر. كاف معاذ بُت أيديهم ،  إف العلماء إذا حضركا رّٔم عز كجل: يقوؿ
: ابن حوشب ضعيف. لكن الشيخ األلباين صحح اٟتديث فقد ركاه ، *** قلتي

 كلعلو بسند آخر كدل أعثر عليو. فاهلل ا١تستعاف.، ابن عساكر أيضا
 إتق اهلل حيثما كنت 

أنٌوي ًٝتعوي بن األزكر عٍن سًعيًد ٍبًن يزًيد  -ُِْٔب الزىد ألٛتد بن حنبل 
أيكًصيك أٍف : قاؿ. أٍكًصًٍت : رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلمًإٌف رجيبل قاؿ لً : يقيوؿي 

صحيح، كركاه: تٍستًحي الٌلو عٌز كجٌل كما تٍستًحي رجيبل صاًٟتا ًمٍن قٍوًمك. )
 طب، ىب(

عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ  -َِْكُب ٣تمع الزكائد 
تعلم أف اهلل معك حيثما  إف أفضل اإلٯتاف أف " :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

)ركاه الطرباين ُب األكسط كالكبَت كقاؿ: تفرد بو عثماف بن كثَت،قلت: كدل  ."كنت
 أر من ذكره بثقة كال جرح( ضعيف!
 كأتبع السيئة اٟتسنة ٘تحها 

جاء رجيله ًإذل الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي علٍيًو  :قاؿ عٍن عٍبًد اهللً  -َِْٓركل أٛتد 
ا  ،فضمٍمتيها ًإرلٌ  ،ًإينّْ لًقيتي اٍمرأة ُب اٍلبيٍستافً  ،يا رسيوؿ اهللً  :فقاؿ ،كسٌلم كباشٍرهتي

فسكت عٍنوي الٌنيبُّ  :غٍَت أينّْ دٍل أيجاًمٍعها ؟ قاؿ ،كفعٍلتي ًّٔا كيٌل شٍيءو  ،كقبٌػٍلتيها
}ًإٌف اٍٟتسناًت ييٍذًىٍْب الٌسيّْئاًت ذًلك  :صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم فنزلٍت ىًذًه اآليةي 

فقاؿ  ،فقرأىا علٍيوً  ،فدعاهي الٌنيبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم :قاؿ ،ذًٍكرل لًلٌذاًكرًين{
ـٍ لًلٌناًس كافٌة ؟ فقاؿ ،ألوي خاٌصة ،يا رسيوؿ اهللً  :عيمري  بٍل لًلٌناًس كافٌة. )إسناد  :أ

 حسن(
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 َُُّما ركاه البيهقي ُب شعب اإلٯتاف لكن األمر كما قاؿ ابن عمر في
أنو: سيًئل عٍن ال إًلو ًإاٌل اهللي، ىٍل يضيرُّ معها عمله كما ال يٍنفعي مع ترًٍكها عمله ؟ 

 ال تٍغًٌت! قاؿ اٍبني عيمر: ًعشٍ 
 كخالق الناس ٓتلق حسن 
ٌمًد بن جيحادة،  - َُٖٓٓركل الطرباين كمن ا١تعاملة اٟتسنة ما  عٍن ٤تي

عٍن أبًيًو ككاف ييٍكٌت أبا اٍلميٍنتًفًق، قاؿ: أتٍيتي مٌكة فسأٍلتي عٍن  ،لوي ٮتيٍربي  عٍن زًميلو 
رسيوًؿ الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم، فقاليوا ًبعرفة، فأتٍيتيوي فذىٍبتي أٍدنيو ًمٍنوي حىٌت اٍجتاز 

: يا رسيوؿ الٌلًو، علٍّْمًٍت ٔتً  ا يينجّْيًٍت ًمٍن عذاًب الٌلًو عينيقي راًحليًت عينيق راًحلًتًو، فقيٍلتي
كييٍدًخليًٍت جٌنتوي، فقاؿ:"اٍعبيًد الٌلو كال تيٍشرًٍؾ ًبًو شٍيئا، كأًقًم الٌصبلة اٍلمٍكتيوبة، كأدّْ 
بُّ لًلٌناًس  الزٌكاة اٍلمٍفريكضة، كًحٌج كاٍعتًمٍر"، كأظينُّوي قاؿ:"كصيٍم رمضاف، كاٍنظيٍر ما ٖتًي

ًًٍّٔم، كما تٍكرهي أٍف يٍأتيوهي ًإلٍيك فذٍرىيٍم ًمٍنوي". * اٍضطرب بن  أٍف يٍأتيوهي ًإلٍيك فاٍفعٍلوي 
 عٍوفو ُب ًإٍسناًد ىذا اٍٟتًديًث. )صحيح(
عًن اٍٟتسًن عٍن أىًب  -ِْٕٓركل الًتمذل كىو اإلسبلـ الكامل على ما 

اٍلكًلماًت مٍن يٍأخيذي عٌتّْ ىؤيالًء » : صلى اهلل عليو كسلمرسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ ىيرٍيرة 
. أنا يا رسيوؿ الٌلوً : فقيٍلتي : فقاؿ أبيو ىيرٍيرة«. ؟ فيٍعملي ًًٌّٔن أٍك ييعلّْمي مٍن يٍعملي ًًّٔنٌ 

 : كقاؿ( ٓ)فأخذ بًيًدل فعٌد ٍٜتسا 
، كاٍرض ٔتا قسم الٌلوي لك تكيٍن أٍغٌت الٌناسً ، اٌتًق اٍلمحارًـ تكيٍن أٍعبد الٌناسً » 

بُّ لًنٍفًسك تكيٍن ميٍسًلما، ميٍؤًمناكأٍحًسٍن ًإذل جارًؾ تكيٍن  كال ، كأًحٌب لًلٌناًس ما ٖتًي
ًيتي اٍلقٍلب  : اٟتسن حًديثه غرًيبه «. تيٍكًثًر الٌضًحك فًإٌف كٍثرة الٌضًحًك ٘تي . * قلتي

البصرم دل يسمع من أيب ىٌر عليو السبلـ! لكن اٟتديث حسنو الشيخ األلباين 
 كاهلل أعلم. فاٟتمد هلل
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 حسن صحيح : بعض النسخحديث حسن كُب
( ُب مبحث "الكتب اليت من ِٔقاؿ ُب تيسَت مصطلح اٟتديث )ص 

قولو مظنات اٟتسن": ينبغي التنبو إذل أف نسخو )سنن الًتمذم( ٗتتلف ُب 
" ك٨توه، فعلى طالب اٟتديث العناية باختيار النسخة احملققة "حسن صحيح

: فهذا مثالو أما معٌت قولو "حسن صحيح"  .كا١تقابلة على أصوؿ معتمدة. * قلتي
 فجدٍد بو عهدان كال تغفل أبدان.، فقد مضى

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث التاسع عشر 

كنت خلف النيب   :بن عباس رضي اهلل تعاذل عنهما قاؿ عبد اهللعن أيب العباس  ]
إحفظ اهلل  :إني أعلمك كلمات، يا غالم: صلى اهلل عليو كسلم يوما فقاؿ

وإذا استعنت ، إذا سألت فاسأل اهلل، إحفظ اهلل تجده تجاىك، يحفظك
لم ينفعوك ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ. فاستعن باهلل

لم يضروك إال ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشئ. إال بشئ قد كتبو اهلل لك
 .[ وجفت الصحف، رفعت األقالم ،بشئ قد كتبو اهلل عليك

 : الًتمذم غَتً  كُب ركايةً ، ركاه الًتمذم كقاؿ حديث حسن صحيح
، ف إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدةتعرّ ، إحفظ اهلل تجده أمامك] 

واعلم ، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك
 [ وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، أن النصر مع الصبر

 بن عباس  عبد اهللعن أيب العباس 
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أحد العبادلة األربعة. كىو رأسه ُب التفسَت. لكن ال يؤخذ بقولو رضي اهلل 
سنة تقريبا. أما  ُّعنو ُب جواز نكاح ا١تتعة. توُب النيب عليو الصبلة كالسبلـ كلو 

 سنة تقريبا. َِابن عمر فابن 
 ،أٌف رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم :عٌباسو عًن اٍبًن  -ِّٕٗركل أٛتد 

فقِّْهُو ِفي  الّلُهمّ  :ٍبيٌ قاؿ(، شٌك سًعيده ) أٍك على مٍنًكيب  ،كضع يدهي على كًتًفي
ينِ   . )إسناد قوم على شرط مسلم(وعلِّْمُو الّتْأِويل ،الدِّ

الزُّبٍَتً قاـ ٔتٌكة  أٌف عٍبد الٌلًو ٍبن، عيٍركةي ٍبني الزُّبٍَتً أخرب  – ّْٓٗركل مسلم 
ييعرّْضي . يػيٍفتيوف بًاٍلميٍتعةً ، ًإٌف ناسا أٍعمى الٌلوي قػيليؤّيٍم كما أٍعمى أٍبصارىيمٍ : فقاؿ
فلعٍمرًل لقٍد كانًت اٍلميٍتعةي ! ًإٌنك ٞتًٍلفه جاؼو : فقاؿ)ابن عباس( فناداهي . ًبرجيلو 

فقاؿ لوي اٍبني  (.صلى اهلل عليو كسلمييرًيدي رسيوؿ الٌلًو )تػيٍفعلي على عٍهًد ًإماـً اٍلميٌتًقُت 
ٌنك بًأٍحجارًؾ، فجرٍّْب بًنٍفًسك: الزُّبٍَتً  : قاؿ اٍبني ًشهابو ! * فوالٌلًو لًئٍن فعٍلتها ألٍرٚتي

أنٌوي بٍينا ىيو جاًلسه ًعٍند رجيلو جاءهي رجيله فاٍستٍفتاهي ًَب ، اٍلميهاًجرً  فأٍخربًِن خاًلدي ٍبني 
كالٌلًو لقٍد ؟ ما ًىى: مٍهبل. قاؿ: ٍتعًة فأمرهي ًّٔا فقاؿ لوي اٍبني أىًب عٍمرة األٍنصارًلُّ اٍلمي 

ًإهٌنا كانٍت ريٍخصة ًَب أٌكًؿ اإًلٍسبلـً : فيًعلٍت ًَب عٍهًد ًإماـً اٍلميٌتًقُت. قاؿ اٍبني أىًب عٍمرة
ين كهنى عٍنها. قاؿ ٍبيٌ ، ًلمًن اٍضطيٌر ًإلٍيها كاٍلمٍيتًة كالٌدـً كٍٟتًم ا٠ٍتًٍنزًيرً   أٍحكم الٌلوي الدّْ

قٍد كيٍنتي اٍستٍمتٍعتي ًَب : كأٍخربًِن ربًيعي ٍبني سرٍبة اٞتٍيهًٌتُّ أٌف أباهي قاؿ: اٍبني ًشهابو 
ٍبيٌ هنانا ، اٍمرأة ًمٍن بًٌت عاًمرو بًبػيٍردٍيًن أٍٛترٍينً صلى اهلل عليو كسلم عٍهًد رسيوًؿ الٌلًو 

 عًن اٍلميٍتعًة. عليو كسلم صلى اهلل رسيوؿي الٌلًو 
 كنت خلف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يوما 

٭تتمل أف يكوف على دابة ك٭تتمل أهنما ٯتشياف. كركوب الرجلُت كالثبلثة 
 على دابة جائز ما دل يضرىا.
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كاف الٌنيبُّ صلى   :قاؿ ،عٍبدي اهلًل ٍبني جٍعفرو  حٌدث -ِٔٔٓعند أيب داكد 
 ،فأيُّنا اٍستػيٍقًبل أٌكال جعلوي أماموي  ،ًإذا قًدـ ًمٍن سفرو اٍستػيٍقًبل بًنا :اهلل عليو كسلم

ٍبيٌ اٍستػيٍقًبل ًْتسنو أٍك حيسٍُتو فجعلوي خٍلفوي فدخٍلنا  ،فاٍستػيٍقًبل يب فحملًٍت أماموي 
 اٍلمًدينة كًإنٌا لكذًلك. )صحيح(

 فقاؿ يا غبلـ إين أعلمك كلمات 
 قَتىم فإهنم صبياف اليـو رجاؿ الغد!فيو تعليم الصغار كال ينبغي ٖت

صلى اهلل عليو عٍن أنسو قاؿ أتى علٌى رسيوؿي الٌلًو  -ّّٓٔركل مسلم 
فسٌلم علٍينا فبعثًٌت ًإذل حاجةو فأٍبطٍأتي على  ، قاؿ:كأنا أٍلعبي مع اٍلًغٍلمافً كسلم 

 عليو كسلم صلى اهللبعثًٌت رسيوؿي الٌلًو : قػيٍلتي ؟ ما حبسك: أيمّْى فلٌما ًجٍئتي قالتٍ 
ثٌن ًبًسرّْ رسيوًؿ الٌلًو : قالتٍ  .ًإهٌنا ًسرّّ : قػيٍلتي ؟ ما حاجتيوي : ًٟتاجةو. قالتٍ  دّْ صلى ال ٖتي

.، كالٌلًو لٍو حٌدٍثتي ًبًو أحدا: أحدا. قاؿ أنسه اهلل عليو كسلم   ٟتٌدثٍػتيك يا ثاًبتي
اٍٟتسني ٍبني أخذ : قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  أبا ىيرٍيرةأف  -ُُْٗركل البخارم 

فقاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل ، ٘تٍرة ًمٍن ٘تًٍر الٌصدقًة فجعلها ًُب ًفيوً رًضي الٌلوي عنػٍهيما  عًلي  
*  !أما شعٍرت أنٌا ال نٍأكيلي الٌصدقة؟: ٍبيٌ قاؿ، لًيٍطرحها! ًكخو ًكخو : عليو كسلم

: شعرت أم علمت.   قلتي
 إحفظ اهلل ٭تفظك

نتهاء عما عنو هنى كزجر! كىو تقول اهلل عز معناه طاعة اهلل فيما أمر! كاإل
كجل. فمن حفظ اهلل تعاذل: حفظ خشوع الصبلة. كمنو أيضا: الرفق ٔتخلوقاتو 

 عز كجل. 
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مٌر رسيوؿي اهلًل صلى  :قاؿ ،عٍن سٍهًل اٍبًن اٍٟتٍنظًلٌيةً  -ِْٖٓعند أيب داكد 
قيوا الٌلو ًُب ىًذًه اٍلبهائًًم اتػٌ  :فقاؿ ،اهلل عليو كسلم بًبًعَتو قٍد ًٟتق ظٍهريهي بًبٍطًنوً 

 ككيليوىا صاًٟتة. ،فارٍكبيوىا صاًٟتة ،اٍلميٍعجمةً 
قاؿ  :قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن عيبادة ٍبًن الٌصاًمتً  -ُِٗٔركل البزار 

 ،كأًٌب ريكيوعها ،ًإذا صٌلى الٌرجيلي فأٍحسن اٍلويضيوء :رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم
كًإذا أساء ، حًفظك الٌلوي كما حًفٍظتًٍت  :كاٍلًقراءة ًفيها قالتٍ  :سبيوي قاؿكسيجيودىا أحٍ 

 ضٌيعك الٌلوي كما ضيٌػٍعتًٍت. )ضعيف!( :ريكيوعها كدٍل ييًتٌم ريكيوعها كال سيجيودىا قالتٍ 
 إحفظ اهلل ٕتده ٕتاىك 

فاهلل تعاذل مع أكلياءه كىو الذين يطيعونو كال يعصونو. معية نصرو كعناية 
ككفاية كىداية ككقاية. قاؿ تعاذل ُب ٧تول عبده زكريا: قاؿ ربّْ ًإينّْ كىن اٍلعٍظمي 

[ ال يضيعو إذ سألو.  ْ :]مرمي ًمٍتّْ كاٍشتعل الرٌٍأسي شٍيبا كدٍل أكيٍن ًبديعاًئك ربّْ شًقٌيا
 [ٕٓ :]الصافات كقولو تعاذل: كلقٍد نادانا نيوحه فلًنٍعم اٍلميًجيبيوف

ٍبن ًبٍشرو كانا  وعبّاد ،ٍبن حيضٍَتو  ُأسْيدأٌف  ،( عٍن أنسو َُِٖٗ)ركل أٛتد 
فلٌما خرجا ًمٍن  :قاؿ ،ًعٍند رسيوًؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ُب لٍيلةو ظٍلماء ًحٍنًدسو 

فلٌما تفٌرقا أضاءٍت عصا ىذا  ،ًعٍنًدًه أضاءٍت عصا أحًد٫ًتا فكانا ٯٍتًشياًف ًبضٍوئًها
: كذكر أنو نور لئلماـ النوكم أصابعو حُت  كعصا ىذا. )على شرط مسلم( * قلتي

 انطفأ ا١تصباح كىو يكتب. كاهلل أعلم.
 إذا سألت فاسأؿ اهلل 

سي أنٍػتيمي اٍلفيقراءي ًإذل الٌلًو كالٌلوي ىيو يا أيُّها الٌناقاؿ ربنا: كيف ال! كاٟتاؿ كما 
[ فاللهم رب زدين علما كأعطٍت علما يا معطي العلم.  ُٓ :]فاطر اٍلغًٍتُّ اٍٟتًميدي 

 كعلم سادتنا العلماء الكبار اٞتباؿ آمُت.
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قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو  :ميعاًكية قاؿعن  -ُُّٔركل البخارم 
يًن كالٌلوي اٍلميٍعًطي كأنا اٍلقاًسمي مٍن ييرًًد الٌلوي بً  :كسلم كال تزاؿي  ،ًو خٍَتا ييفقٍّْهوي ًُب الدّْ

 ىًذًه األيٌمةي ظاًىرًين على مٍن خالفهيٍم حىٌت يٍأٌب أٍمري اهلًل كىيٍم ظاًىريكف.
 كإذا استعنت فاستعن باهلل 

كاٍستًعينيوا قاؿ ربنا: فإذا عسر عليك أمر فقٍم إذل الصبلة يا عبد اهلل! 
 [ْٓ :]البقرة الٌصرٍبً كالٌصبلًة كًإهٌنا لكًبَتةه ًإاٌل على ا٠ٍتاًشًعُتبً 

كاف الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم   :قاؿ ،عٍن حيذٍيفة -ُُّٗعند أيب داكد ك 
 يعٍت: أ٫تٌو كأغٌمو. صٌلى. )صحيح( ،ًإذا حزبوي أٍمره 

كاعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشئ دل ينفعوؾ إال بشئ قد  
 كتبو اهلل لك 

قيٍل ًإينّْ ال قاؿ ربنا: كحىت األنبياء ال ينفعوف! بغَت إذف اهلل عز كجل. 
 [ُِ :]اٞتن أٍمًلكي لكيٍم ضرٌا كال رشدا

 كإف اجتمعوا على أف يضركؾ بشئ دل يضركؾ إال بشئ قد كتبو اهلل عليك 
ا قاؿ تعاذل ُب قصة خليلو عليو الصبلة كالسبلـ: قاليوا حرّْقيوهي كاٍنصيريكا كم

( ٗٔ( قػيٍلنا يا ناري كيوين بٍردا كسبلما على ًإٍبراًىيم )ٖٔآ٢ًتتكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم فاًعًلُت )
 [َٕ - ٖٔ :]األنبياء كأراديكا بًًو كٍيدا فجعٍلناىيمي اأٍلٍخسرًين

( ّٖ/ْسبعُت الذين قتلوا ببئر ركمة: )خ ككما جاء ُب قصة القراء ال
فأٍخرب الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم ، اٍستجاب الٌلوي لًعاًصًم ٍبًن ثاًبتو يٍوـ أيًصيب

ثيوا ، أٍصحابوي خربىيٍم كما أيًصيبيوا كبعث ناسه ًمٍن كيٌفاًر قيرٍيشو ًإذل عاًصمو ًحُت حيدّْ
فبيًعث ، ككاف قٍد قتل رجيبل ًمٍن عيظمائًًهٍم يٍوـ بٍدرو  ،ؼي أنٌوي قيًتل لًيػيٍؤتٍوا ًبشٍيءو ًمٍنوي يػيٍعر 

فلٍم يٍقًدريكا على أٍف يٍقطع ، على عاًصمو ًمٍثلي الظٌُّلًة ًمن الٌدٍبًر فحمٍتوي ًمٍن رسيو٢تًًمٍ 
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: فإنو قد عهد اهلل أف ال ٯتٌس مشركا كال ٯتسو مشرؾه  فوَب ، ًمٍن ٍٟتًمًو شٍيئا. * قلتي
 عهده. كاهلل أعلم.بعهده فحفظ اهلل لو 

عٍن أىًب  - ِّْٕركل مسلم فاهلل تعاذل ناصر كحافظ ألكلياءه! كقد 
ٌمده كٍجهوي بٍُت أٍظهيرًكيمٍ : أبيو جٍهلو قاؿ: قاؿ ىيرٍيرة  نعٍم. : فًقيل: قاؿ؟ ىٍل ييعفّْري ٤تي
ٌف كٍجهوي ًَب كالبٌلًت كاٍلعيٌزل لًئٍن رأيٍػتيوي يٍفعلي ذًلك ألطأٌف على رقبًتًو أٍك أليعفّْر : فقاؿ

ابً  كىيو ييصلّْى زعم لًيطأ على صلى اهلل عليو كسلم فأتى رسيوؿ الٌلًو  ، قاؿ:الًتُّ
فًقيل  ، قاؿ:فما فًجئهيٍم ًمٍنوي ًإاٌل كىيو يٍنًكصي على عًقبٍيًو كيٌتًقى بًيدٍيوً  ، قاؿ:رقبًتوً 

ًإٌف بٍيًٌت كبٍينوي ٠تٍندقا ًمٍن نارو كىٍوال كأٍجًنحة. فقاؿ رسيوؿي الٌلًو : فقاؿ؟ ما لك: لوي 
: قاؿ«. لٍو دنا ًمٌتّْ الٍختطفٍتوي اٍلمبلًئكةي عيٍضوا عيٍضوا » : صلى اهلل عليو كسلم

فأٍنزؿ الٌلوي عٌز كجٌل ال نٍدرًل ًَب حًديًث أىًب ىيرٍيرة أٍك شٍىءه بلغوي )كبٌل ًإٌف اإًلٍنساف 
، أرأٍيت اٌلًذل يٍنهى عٍبدا ًإذا صٌلى، ًإٌف ًإذل ربّْك الرٍُّجعى، أٍف رآهي اٍستٍغٌت، ىليٍطغ

 أرأٍيت ًإٍف كٌذب كتوذٌل( يٍعًٌت أبا جٍهلو ، أرأٍيت ًإٍف كاف على ا٢ٍتيدل أٍك أمر بًالتٌػٍقول
، كاًذبةو خاًطئةو   ناًصيةو ، كبٌل لًئٍن دٍل يٍنتًو لنٍسفعا بًالٌناًصيةً ،  أدٍل يٍعلٍم بًأٌف الٌلو يرل)

كأمرهي ٔتا : قاؿ: كبٌل ال تيًطٍعوي( زاد عيبٍيدي الٌلًو ًَب حًديًثوً ،  سندٍعي الزٌبانًية فٍليدٍعي ناًديوي 
 أمرهي ًبًو.

 رفعت األقبلـ 
.  بعبارة أخرل: جٌف القلم ٔتا ىو آتو

قػيٍلتي يا  :قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -َٕٔٓركل البخارم كما 
كال أًجدي ما أتزٌكجي بًًو  ،رسيوؿ اهلًل ًإينّْ رجيله شابّّ كأنا أخاؼي على نٍفًسي اٍلعنت

ٍبيٌ قػيٍلتي ًمٍثل ذًلك فسكت ، فسكت عٍتّْ ٍبيٌ قػيٍلتي ًمٍثل ذًلك فسكت عٍتّْ . النّْساء
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رٍيرة جٌف اٍلقلمي يا أبا ىي : ٍبيٌ قػيٍلتي ًمٍثل ذًلك فقاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم، عٍتّْ 
 أٍك ذٍر. ،على ذًلك ٗٓفاٍختصً ، ٔتا أٍنت الؽو 

 كجفت الصحف 
فالقلم ا١تذكور يكتب بو ُب الصحف. كركل البخارم ُب قصة ا١تعراج 

(: قاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم ٌٍب عيرًج يب حىٌت ظهٍرتي ًلميٍستول أٍٝتعي ٖٗ/ُ)
.  ًفيًو صرًيف األٍقبلـً

 الًتمذم كُب ركاية غَت 
 "ركاية" مضاؼ. "غَت" مضاؼ كمضاؼ إليو. "الًتمذم" مضاؼ إليو. 

فالقراءة الصحيحة الذكية: ركايًة غًَت. فالركاية غَت منٌونة. إذ ىي مضاؼ 
 فكيف تنٌوف؟! 

ًمذم. فإف من اإلندكنيسيُت من قراءات. أعجبها إرل: الًتَّ  ّكالًتمذم: فيو 
بحث ُب كتاب ٚتيل جدا ىو: التبياف ُب . )أنظر: آخر ا١تtarmizi taherاٝتو 

 آداب ٛتلة القرآف لئلماـ العزب النوكم رٛتو اهلل(
 إحفظ اهلل ٕتده أمامك 

، كًإذا سألك ًعباًدم عٍتّْ فًإينّْ قرًيبه قاؿ ربنا: فإذا دعوتو أجابك فورا. 
 [ُٖٔ :]ُب البقرة أيًجيبي دٍعوة الٌداًع ًإذا دعافً 

ريًمى يٍوـ األٍحزاًب سٍعدي ٍبني : رو أنٌوي قاؿعٍن جابً  -ُٖٕٔركل الًتمذل 
، بًالٌنارً صلى اهلل عليو كسلم فقطعيوا أٍكحلوي أٍك أٍّتلوي فحسموي رسيوؿي الٌلًو ، ميعاذو 

ـي ، فانٍتفخٍت يديهي  فلٌما رأل ذًلك ، فحسموي أيٍخرل فانٍتفخٍت يديهي ، فًتكوي فنزفوي الٌد
                                                           

إلختصاء: رض ا٠تصيتيُت لئبل ينبت ا١تٌٍت فتطلع الشهوة. كىو حراـ ال ٬توز. كليس ا ٗٓ
 اٟتديث دليبل على جوازه ُب شيئ! فالظاىر غَت مرادو فتنبٍو!
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فاٍستٍمسك ًعٍرقيوي فما . * تيًقٌر عٍيًٌت ًمٍن بًٌت قيرٍيظة الٌلهيٌم ال ٗتيٍرًٍج نٍفًسى حىٌت : قاؿ
فأٍرسل ًإلٍيًو فحكم أٍف يػيٍقتل ، حىٌت نزليوا على حيٍكًم سٍعًد ٍبًن ميعاذو ، قطر قٍطرة

صلى اهلل عليو رًجا٢تييٍم كييٍستٍحِت ًنساؤيىيٍم يٍستًعُتي ًًٌّٔن اٍلميٍسًلميوف. فقاؿ رسيوؿي الٌلًو 
فلٌما فرغ ًمٍن قٍتًلًهمي (، ََْ)ككانيوا أٍربعًمائةو «. ٍكم الٌلًو ًفيًهٍم أصٍبت حي » : كسلم

 اٍنفتق ًعٍرقيوي فمات. حسنه صًحيحه.
 تعرؼ إذل اهلل ُب الرخاء 

رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة رضى اهلل عنو  -َُّٕركل الًتمذل 
، لوي ًعٍند الٌشدائًًد كاٍلكيربً  مٍن سرٌهي أٍف يٍستًجيب الٌلوي » : صلى اهلل عليو كسلم

. «. فٍلييٍكًثًر الدُّعاء ًَب الٌرخاًء  * قلت: ُب سنده شهره كىو ضعيف. لكن غرًيبه
 . فاٟتمد هلل.حسناأللباين قاؿ: اٟتديث 

 يعرفك ُب الشدة 
كطويلة فبل نذكر ىنا إال إشارة  كىي معركفة، كقصة أصحاب الغار الثبلثة

 يفهم )كالعبد حىت بالضرب دل يفهم(. ، فاٟتٌر باإلشارةإليها
صلى اهلل عليو كسلم أٌف عاًئشة زٍكج الٌنًبّْ ( ْْٕٓ)ـ ركل الشيخاف 

ف ىٍل أتى علٍيك يٍوـه كا، يا رسيوؿ الٌلوً : صلى اهلل عليو كسلمقالٍت لًرسيوًؿ الٌلًو 
يْوم لقٍد لًقيتي ًمٍن قٍوًمًك ككاف أشٌد ما لًقيتي ًمنػٍهيٍم »: فقاؿ؟ أشٌد ًمٍن يٍوـً أيحيدو 

ٍبًٌت ًإذل ما  اْلعقبةِ  ًإٍذ عرٍضتي نٍفًسى على اٍبًن عٍبًد يالًيل ٍبًن عٍبًد كيبلؿو فلٍم ٬تًي
فلٍم أٍستًفٍق ًإاٌل ًبقٍرًف الثٌعاًلًب فرفٍعتي ، فاٍنطلٍقتي كأنا مٍهميوـه على كٍجًهى، أرٍدتي 

ًإٌف الٌلو : فنظٍرتي فًإذا ًفيها ًجرٍبًيلي فناداًِن فقاؿ، أنا ًبسحابةو قٍد أظٌلٍتًٌت رٍأًسى فًإذا 
كقٍد بعث ًإلٍيك ملك اٍٞتًباًؿ ، عٌز كجٌل قٍد ًٝتع قٍوؿ قٍوًمك لك كما ردُّكا علٍيك

ٌمدي : ٍبيٌ قاؿ فناداًِن ملكي اٍٞتًباًؿ كسٌلم علىٌ : قاؿ. لًتٍأميرهي ٔتا ًشٍئت ًفيًهمٍ  ًإٌف  يا ٤تي
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كأنا ملكي اٍٞتًباًؿ كقٍد بعثًٌت ربُّك ًإلٍيك لًتٍأميرًِن بًأٍمرًؾ ، الٌلو قٍد ًٝتع قٍوؿ قٍوًمك لك
صلى اهلل فقاؿ لوي رسيوؿي الٌلًو «. ٍف أيٍطًبق علٍيًهمي األٍخشبٍُتً ًإٍف ًشٍئت أ، فما ًشٍئت
يٍعبيدي الٌلو كٍحدهي ال ييٍشرًؾي بًًو بٍل أٍرجيو أٍف ٮتيٍرًج الٌلوي ًمٍن أٍصبلًًٍّٔم مٍن » : عليو كسلم

 «.شٍيئا 
 كاعلم أف ما أخطأؾ دل يكن ليصيبك 
(: أخرج الواقدم عن أيب الزناد ٗٗ/ِقاؿ الكاندىلول ُب حياة الصحابة )

قاؿ: ١تا حضرت خالدا الوفاةي بكى ٍب قاؿ: لقد حضرتي كذا ككذا زحفا، كما ُب 
ح أك رمية بسهم، كىا أنا أموت جسدم شرب إال كفيو ضربة سيف أك طعنة برم

 .على فراشي حتف أنفي كما ٯتوت البعَت؛ فبل نامت أعُت اٞتبناء، كذا ُب البداية
ككاف )خالد( يشبو عمر بن ا٠تطاب  (:ُٖٗ/ُ* كجاء ُب "أبو بكر الصديق" )

 رضي اهلل عنو ُب خلقو كصفتو.
 كما أصابك دل يكن ليخطئك 

يقيوؿي ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل  ،ٍبن عٌفافعيٍثماف عن  -َٖٖٓعند أيب داكد 
ًو شٍيءه  :صلى اهلل عليو كسلم يقيوؿي  ُب  ،مٍن قاؿ ًبٍسًم اهلًل اٌلًذم ال يضيرُّ مع اٝتًٍ

 ،دٍل تيًصٍبوي فٍجأةي ببلءو  ،ثبلث مرٌاتو  ،كىيو الٌسًميعي اٍلعًليمي  ،كال ُب الٌسماءً  ،األٍرضً 
 ،دٍل تيًصٍبوي فٍجأةي ببلءو حىٌت ٯتيًٍسي ،ثبلثي مرٌاتو  كمٍن قا٢تا ًحُت ييٍصًبحي  ،حىٌت ييٍصًبح

فجعل الٌرجيلي اٌلًذم ًٝتع ًمٍنوي اٍٟتًديث يٍنظيري  ،اٍلفاًلجي  ،فأصاب أباف ٍبن عيٍثماف :كقاؿ
ما لك تٍنظيري ًإرٌل ؟ فوالٌلًو ما كذٍبتي على عيٍثماف كال كذب عيٍثمافي  :فقاؿ لوي  ،ًإلٍيوً 

كلًكٌن اٍليٍوـ اٌلًذم أصابًٍت ًفيًو ما أصابًٍت غًضٍبتي  ، عليو كسلمعلى الٌنيبّْ صلى اهلل
فنًسيتي أٍف أقيو٢تا. )صحيح( * قلت: فالغضب أكلو جنوف كآخره ندامة. كما أف 

 الدنيا أك٢تا عناء كآخرىا فناء. 
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 كاعلم أف النصر مع الصرب 
 :]البقرة ًإاٌل على ا٠ٍتاًشًعُت كاٍستًعينيوا بًالٌصرٍبً كالٌصبلًة كًإهٌنا لكًبَتةه قاؿ ربنا: 

ْٓ] 
قاؿ رسيوؿ اهلًل  :قاؿ ،غفر اهلل لو كألمو عن أيب ىيريرة -ٖٕٖٖركل البزار 

كإف الصرب يأٌب من  ،إف ا١تعونة تأٌب من اهلل على قدر ا١تؤكنة :صلى اهلل عليو كسلم
ّٔذا  اهلل على قدر الببلء. )كىذا اٟتديث ال نعلميوي يػيٍركل عن أيب ىيريرة إالٌ 

 اإلسناد( صحيح.
: اإلستغفار أليب ىٌر كأمو عليهما السبلـ، استحبو تلميذه ابن سَتين رٛتو [تنبيو]

 .اهلل
 كأف الفرج مع الكرب 

 كمن السنة عند الكرب أف تدعو اهلل تعاذل ّٔذه الدعوات اٞتميبلت:
صلى عًن اٍبًن عٌباسو أٌف نًبٌ الٌلًو  َٔعٍن أىًب اٍلعالًيةً  - َٕٕٗركل مسلم 

ال ًإلو ًإالٌ ، ال ًإلو ًإاٌل الٌلوي اٍلعًظيمي اٍٟتًليمي » : كاف يقيوؿي ًعٍند اٍلكٍربً اهلل عليو كسلم  
 ، الٌلوي ربُّ اٍلعٍرًش اٍلعًظيمً 

 «.ال ًإلو ًإالٌ الٌلوي ربُّ الٌسمواًت كربُّ األٍرًض كربُّ اٍلعٍرًش اٍلكرمًًي 
ًإينّْ ، يا أبتً  :عٍبدي الٌرٍٛتًن ٍبني أيب بٍكرة أًلبًيوً  قاؿ -ََٗٓ داكد عند أيب

الٌلهيٌم عاًفًٍت  ،الٌلهيٌم عاًفًٍت ُب ٍٝتًعي ،الٌلهيٌم عاًفًٍت ُب بدين : أٍٝتعيك تٍدعيو كيٌل غداةو 
 :فقاؿ ،يكثبلثا ًحُت ٘تيٍسً  ،ًحُت تيٍصًبحي  تيًعيديىا ثبلثا ،ال ًإلو ًإاٌل أٍنت ،ُب بصرًم

 ،ًإينّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم يٍدعيو ًًٌّٔن فأنا أيًحبُّ أٍف أٍسنٌت ًبسيٌنًتوً 
الٌلهيٌم ًإينّْ أعيوذي  ،كاٍلفٍقرً  ،الٌلهيٌم ًإينّْ أعيوذي ًبك ًمن اٍلكيٍفرً  :كتقيوؿي  :قاؿ عٌباسه ًفيوً 

                                                           
 ىو الرياحي. تابعي جليل ال يأخذ العلم إال ٦تن أحسن صبلتو. َٔ
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 ،كثبلثا ًحُت ٘تيًٍسي ،ال إًلو ًإالٌ أٍنت تيًعيديىا ثبلثا ًحُت تيٍصًبحي  ،ًبك ًمٍن عذاًب اٍلقرٍبً 
 :كقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم :فتٍدعيو ًًٌّٔن فأيًحبُّ أٍف أٍسنٌت ًبسيٌنًتًو قاؿ

كأٍصًلٍح  ،فبل تًكٍلًٍت ًإذل نٍفًسي طٍرفة عٍُتو  ،الٌلهيٌم رٍٛتتك أٍرجيو: "دعواتي اٍلمٍكريكبً 
 . )كبٍعضيهيٍم يزًيدي على صاًحًبًو( حسن اإلسناد."ال ًإلو ًإالٌ أٍنت ،شٍأين كيٌلوي  رل 

 كأف مع العسر يسرا
أٍم مع : }مع اٍلعيٍسًر ييٍسرا{ قاؿ اٍبني عييٍينة: (ُِّ/ٔ)ركل البخارم 

يٍغًلب  ذًلك اٍلعيٍسًر ييٍسرا آخر كقٍولًًو }ىٍل ترٌبصيوف بًنا ًإاٌل ًإٍحدل اٟتٍيٍسنيٍُتً{ كلنٍ 
 عيٍسره ييٍسرٍيًن. 

: كسبقو بالقوؿ ّٔذا عمر بن ا٠تطاب الٍ   :مالك م. كما ركلهى لٍ مي * قلتي
كتب أبيو عيبٍيدة ٍبني اٍٞترٌاًح ًإذل عيمر ٍبًن ا٠ٍتطٌاًب يٍذكيري   - َُُِٗب ا١توطأ 

، كما يتخٌوؼي ًمنػٍهيٍم، فكتب ًإلٍيًو عيمري ٍبني ا٠ٍتطٌابً  أٌما بٍعدي،  :لوي ٚتييوعا ًمن الرُّكـً
فًإنٌوي مٍهما يٍنزًٍؿ ًبعٍبدو ميٍؤًمنو ًمٍن ميٍنزًؿ ًشٌدةو، ٬ٍتعًل الٌلوي بٍعدهي فرجا، كًإنٌوي لٍن يٍغًلب 

يا أيُّها اٌلًذين آمنيوا اٍصربيكا كصاًبريكا ) :عيٍسره ييٍسرٍيًن، كأٌف الٌلو تعاذل يقيوؿي ُب ًكتاًبوً 
 [ََِ]آؿ عمراف: ( تػيٍفًلحيوفقيوا الٌلو لعٌلكيٍم كراًبطيوا كاتػٌ 
: كأبو عبيدة أمُت ىذه األمة كعمر جعل اهلل اٟتق ُب لسانو فلو  *  قلتي

، كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاف نيب بعد ا١تصطفى عليو السبلـ لكاف عمر.
 الذم عٌلم.كاٟتمد هلل 
 
 الحديث العشرون 
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قاؿ رسوؿ  :عنو قاؿ] عن أيب مسعود عقبة بن عمرك األنصارم البدرم رضي اهلل 
إذا لم  :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى :اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .[ تستح فاصنع ما شئت
 ركاه البخارم

 عن أيب مسعود عقبة بن عمرك 
كاف من أغنياء الصحابة ماال. ككاف يكره ما كقع بُت الصحابة من الفتنة 

 كليهما. كالسبلمة ال يعد٢تا شيئ.بعد رسوؿ اهلل فبل يدخل ُب الفرقتُت  
كيٍنتي : عن شًقيًق ٍبًن سلمة -َُٕٕك َُٕٔك َُٕٓركل البخارم 

ما ًمٍن أٍصحاًبك : فقاؿ أبيو مٍسعيودو ، أِبي مْسُعوٍد وأِبي ُموسى وعّمارٍ جاًلسا مع 
يًبٌ صلى كما رأٍيتي ًمٍنك شٍيئا ميٍنذي صًحٍبت النٌ ، غٍَتؾ، أحده ًإاٌل لٍو ًشٍئتي لقيٍلتي ًفيوً 

يا أبا : قاؿ عٌماره . اهلل عليو كسلم أٍعيب ًعٍنًدم ًمًن اٍسًتٍسراًعك ُب ىذا األٍمرً 
كال ًمٍن صاًحًبك ىذا شٍيئا ميٍنذي صًحٍبتيما الٌنيبٌ صلى اهلل  كما رأٍيتي ًمٍنك، مٍسعيودو 

 . عليو كسلم أٍعيب ًعٍنًدم ًمٍن ًإٍبطاًئكيما ًُب ىذا األٍمرً 
ريكحا ًفيًو : كقاؿفألبسهما ! يا غيبلـي ىاًت حيٌلتٍُتً  :ككاف ميوًسرا ،ودو فقاؿ أبيو مٍسعي 

 ًإذل اٞتٍيميعة.
 األنصارم البدرم 

كليس ا١تعٌت ا١تعركؼ الذم ىو: ، البدرم ا١تراد ىنا خصوصا: ساكن بدر
كالبدريوف ا١تعركفوف ىم من أشراؼ )كُب ا١تسألة خبلؼ(.  من شهد غزكة بدر
 الصحابة كأفاضلهم.

 ،عٍن أبًيوً  ،عٍن ميعاًذ ٍبًن رًفاعة ٍبًن راًفعو الزُّرًقيّْ  -ِّٗٗركل البخارم 
ما : جاء ًجرٍبًيلي ًإذل الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: قاؿ، ككاف أبيوهي ًمٍن أٍىًل بٍدرو 
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ذًلك كك: قاؿ. أٍك كًلمة ٨ٍتوىا ،ًمٍن أٍفضًل اٍلميٍسًلًمُت: قاؿ؟ تعيدُّكف أٍىل بٍدرو ًفيكيمٍ 
 مٍن شًهد بٍدرا ًمن اٍلمبلًئكة.

 إف ٦تا أدرؾ الناس من كبلـ النبوة األكذل 
يعٍت يتوارثونو كابرا عن كابر. كاألنبياء كثَتكف. فأكائلهم ىي النبوة األكذل. 

 يقاؿ: ٚتيع األنبياء قبل نبينا عليو الصبلة كالسبلـ ىم أىل النبوة األكذل.أك 
. كإ٪تا نوح عليو السبلـ مثبل األكذل كاألخرل لست أدرم ما اٟتٌد بُتكإال ف

كاهلل أعلم. كلعلك تأٌب ، األنبياء ُٔال شك أنو من النبوة األكذل إذ ىو أبو ا١ترسلُت
بعدد األنبياء أٚتعُت ٍب تأخذ النصف األكؿ فتجعلهم ُب النبوة األكذل كالنصف 

 كالعلم عند اهلل.، الثاين ُب النبوة األخَتة
ة. دليل ذلك كاف من النبوة اآلخر   ،داكد عليو السبلـ مثبلن  ِٔالبشر دي كأعبى 

صلى اهلل عليو رىسيوؿي اللًَّو قاؿ: قاؿ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى  -ّّٔٓما ركل الًتمذل 
الًقيهىا » : كسلم ـى مىسىحى ظىٍهرىهي فىسىقىطى ًمٍن ظىٍهرًًه كيلُّ نىسىمىةو ىيوى خى لىمَّا خىلىقى اللَّوي آدى

ٍبيَّ ، كىجىعىلى بػىٍُتى عىيػٌٍتىٍ كيلّْ ًإٍنسىافو ًمنػٍهيٍم كىبًيصنا ًمٍن نيورو ، ًتًو ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ًمٍن ذيرّْيَّ 
                                                           

(: فػىيىٍأتيوفى نيوحنا فػىيػىقيوليوفى: يىا نيوحي أىٍنتى ُْٔ/ْكما ُب حديث الشفاعة العظمى )خ   ُٔ
ا شىكيورنا. *** ك  ٍلنىا نيوحنا قاؿ ربنا: أىكَّؿي الرُّسيًل ًإذلى أىٍىًل األىٍرًض كىٝتىَّاؾى اللَّوي عىٍبدن كىلىقىٍد أىٍرسى

 [ِٔالنُّبػيوَّةى ]ُب اٟتديد: كىًإبٍػرىاًىيمى كىجىعىٍلنىا ُب ذيرّْيًَّتًهمىا 
كاف من دعاء رفعو:  عن أيب الدرداء  َّْٗىذا كاهلل تسمية نبوية! ركل الًتمذم  ِٔ

اللهم ، "اللهم إين أسألك حبك كحب من ٭تبك كالعمل الذم يبلغٍت حبك: داكد
صلى اهلل عليو ككاف قاؿ: اجعل حبك أحب إرل من نفسي كأىلي كمن ا١تاء البارد". * 

كاف أعبد البشر! )حسن غريب( * قاؿ الشيخ : ا ذكر داكد ٭تدث عنو قاؿسلم إذك 
 األلباين: ضعيف إال قولو ُب داكد "كاف أعبد البشر".
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ـى فػىقىاؿى  فػىرىأىل رىجيبلن . ىىؤيالىًء ذيرّْيػَّتيكى : قىاؿى ؟ أىٍل رىبّْ مىٍن ىىؤيالىءً : عىرىضىهيٍم عىلىى آدى
نػىٍيًو فػىقىاؿى  ًمنػٍهيٍم فىأىٍعجىبىوي كىبًيصي مىا بػىٍُتى  ا: عىيػٍ ىىذىا رىجيله ًمٍن : فػىقىاؿى ؟ أىٍل رىبّْ مىٍن ىىذى

 ًمٍن ذيرّْيًَّتكى يػيقىاؿي لىوي دىاكيدي. اٟتديث. )صحيح( آِخِر األَُممِ 
أتٍيتي رسيوؿ  :قاؿ ،( عٍن أيب ذر  ُِْٔٓركل أٛتد )فعدد األنبياء أما 

ىٍل  ،يا أبا ذر   :فقاؿ ،اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم كىيو ُب اٍلمٍسًجًد فجلٍستي 
يا  :فقاؿ ،فقيٍمتي فصٌلٍيتي ٍبيٌ جلٍستي  :قاؿ! قيٍم فصلّْ  :قاؿ .ال :صٌلٍيت ؟ قػيٍلتي 

 ،يا رسيوؿ اهللً  :قػيٍلتي  :قاؿ! تعٌوٍذ بًالٌلًو ًمٍن شرّْ شياًطًُت اإًلٍنًس كاٞتًٍنّْ  ،أبا ذر  
أمُّ األنًٍبياًء كاف أٌكؿي ؟  ،يا رسيوؿ اهللً  :.. قػيٍلتي . نعمٍ  :كًلئًلٍنًس شياًطُتي ؟ قاؿ

ـي  :قاؿ يا  :قػيٍلتي  :قاؿ. نعٍم نيبّّ ميكٌلمه  :كنيبّّ كاف ؟ قاؿ ،يا رسيوؿ اهللً  :قػيٍلتي . آد
 :كقاؿ مرٌة ،ٚتٌا غًفَتا ،ثبلثي ًمئةو كًبٍضعة عشر :كًم اٍلميٍرسليوف ؟ قاؿ  ،رسيوؿ اهللً 

ا أيٍنزًؿ علٍيك أٍعظمي ؟ قاؿ ،يا رسيوؿ اهللً  :قػيٍلتي  :قاؿ* . (ُّٓ) ٍٜتسة عشر  :أٯتُّ
آيةي اٍلكيٍرًسيّْ }الٌلوي ال ًإلو ًإاٌل ىيو اٍٟتيُّ اٍلقيُّوـي{. )األرناؤكط: إسناد ضعيف( لكن 

األ٢تاين كىو  (: علي بن يزيدُٕٔ/ٔة فقاؿ )الشيخ األلباين أكرده ُب الصحيح
 لكن يبدك أنو دل يتفرد بو.، معاف بن رفاعة لُت اٟتديث كما ُب التقريبك  .ضعيف

 إذا دل تستح فاصنع ما شئت 
ليس ىذا أمرا حقيقيا. كإ٪تا ىو كقولو تعاذل: كقيًل اٍٟتقُّ ًمٍن ربّْكيٍم فمٍن شاء 

 [ِٗ :]ُب الكهف ًإنٌا أٍعتٍدنا لًلظٌاًلًمُت نارا، فٍليػيٍؤًمٍن كمٍن شاء فٍليٍكفيرٍ 
ك٭تتمل أف يكوف أمرا حقيقيا لكن ا١تراد: تفكٍر قبل العمل. فإذا كاف خَتا 

 فبل يستحِت منو فقٍم بو. 
عًن الٌنيًبّْ صلى اهلل عليو كسلم  ،عٍن أيب ىيرٍيرة -ْٖٕٔركل البخارم 

رًٍضواًف اهلًل ال يػيٍلًقي ٢تا باال يٍرفعي الٌلوي ًّٔا ًإٌف اٍلعٍبد ليتكٌلمي بًاٍلكًلمًة ًمٍن  :قاؿ
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كًإٌف اٍلعٍبد ليتكٌلمي بًاٍلكًلمًة ًمٍن سخًط اهلًل ال يػيٍلًقي ٢تا باال يٍهًوم ًّٔا ًُب ، درجاتو 
: ىذا كإف أخرجو البخارم فاأللباين ضعفو. كلكلو دليلو.  جهٌنم. * قلتي

 :فضل الحياء 
أٌف  ،عٍن يٍعلى -َُِْكما عند أيب داكد اٟتياء من أخبلؽ اهلل تعاذل.  

 ،فصعد اٍلًمٍنرب ،رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم رأل رجيبل يٍغتًسلي بًاٍلرباًز ًببل ًإزارو 
ًإٌف الٌلو عٌز كجٌل حًييّّ ًستَّْته  :ٍبيٌ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ،فحًمد الٌلو كأٍثٌت علٍيوً 

بُّ اٍٟتياء كالٌسًٍت   سل أحديكيٍم فٍليٍستًتٍ. )صحيح(فًإذا اٍغت، ٭تًي
 :قاؿ عٍن أيب ىيريٍرة -َّْْالبخارم كاٟتياء من أخبلؽ األنبياء كما ركل 

ًإٌف ميوسى كاف رجيبل حًيٌيا ًستَّْتا ال ييرل ًمٍن  :قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم
ما يٍستًتي ىذا : ئًيل فقاليوافآذاهي مٍن آذاهي ًمٍن بًٍت ًإٍسرا، ًجٍلًدًه شٍيءه اٍسًتٍحياء ًمٍنوي 
كًإٌف الٌلو أراد أٍف ييربّْئوي ٦تٌا . ًإٌما برصه كًإٌما أيٍدرةه كًإٌما آفةه ، الٌتسًتُّ ًإاٌل ًمٍن عٍيبو ًّتًٍلًدهً 

فلٌما فرغ أٍقبل ، فخبل يٍوما كٍحدهي فوضع ثيابوي على اٍٟتجًر ٍبيٌ اٍغتسل، قاليوا ًلميوسى
فأخذ ميوسى عصاهي كطلب اٍٟتجر فجعل ، كًإٌف اٍٟتجر عدا بًثٍوًبوً  ًإذل ثًيابًًو لًيٍأخيذىا

فرأٍكهي عيٍريانا ، حىٌت انٍتهى ًإذل مئلو ًمٍن بًٍت ًإٍسرائًيل! ثٍويب حجري ! ثٍويب حجري : يقيوؿي 
كقاـ اٍٟتجري فأخذ ثٍوبوي فلًبسوي كطًفق بًاٍٟتجًر ، أٍحسن ما خلق الٌلوي كأٍبرأهي ٦تٌا يقيوليوف

فذًلك ، أٍك ٍٜتسا أٍك أٍربعا فوالٌلًو ًإٌف بًاٍٟتجًر لندبا ًمٍن أثًر ضٍرًبًو ثبلثا، ضٍربا ًبعصاهي 
ككاف  ،قٍوليوي }يا أيُّها اٌلًذين آمنيوا ال تكيونيوا كاٌلًذين آذٍكا ميوسى فربٌأهي الٌلوي ٦تٌا قاليوا

 ًعٍند اهلًل كًجيها{.
سيد ا١تخلوقُت كما ركل البخارم كاٟتياء من أخبلؽ نبينا سيد األنبياء ك 

أٌف اٍمرأة سألًت الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم عٍن غيٍسًلها ًمن ، عٍن عاًئشة -ُّْ
: قالتٍ . خيًذم ًفٍرصة ًمٍن ًمٍسكو فتطٌهرًم ًّٔا: قاؿ، فأمرىا كٍيف تٍغتًسلي ، اٍلمًحيضً 
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.  تطٌهرًمسيٍبحاف اهللً : قاؿ؟ كٍيف: قالتٍ . تطٌهرًم ًّٔا: قاؿ؟ كٍيف أتطٌهري 
ا ًإرٌل فقيٍلتي  : ىذه ا١ترأة غَت ذكية: فاٍجتبٍذهتي . * قلتي كلعل ذلك ، تتٌبًعي ًّٔا أثر الٌدـً

 لصغرىا. أما أمنا عائشة عليها السبلـ فمن أذكياء الدنيا. 
ما أٍشكل علٍينا : عٍن أىًب ميوسى قاؿ - ِْٕٓركل الًتمذل فقد 

فسأٍلنا عاًئشة ًإاٌل كجٍدنا ، حًديثه قطُّ م صلى اهلل عليو كسلأٍصحاب رسيوًؿ الٌلًو 
: فللو دٌر أمنا عليها السبلـ. ( * قلتي  ًعٍندىا ًمٍنوي ًعٍلما. )حسنه صًحيحه غرًيبه

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث الحادي والعشرون 

: قلت :اهلل رضي اهلل عنو قاؿسفياف بن عبد  -كقيل أيب عمرة-] عن أيب عمرك 
قل آمنت : قاؿ. قل رل ُب اإلسبلـ قوال ال أساؿ عنو أحدا غَتؾ، يا رسوؿ اهلل

 [ ركاه مسلم ثم استقم باهلل
 كقيل أيب عمرة  -عن أيب عمرك 

دل يكن ٟتركفهم القدامى اإلختبلؼ ُب مثل ىذا غَت مستغرب منو. فإف 
يا أيُّها اٌلًذين آمنيوا ًإٍف جاءكيٍم قاؿ ربنا: أم نقطة. كمثلو موجود ُب القرآف الكرمي. 

(: كُب ًقراءةو ُِٗ[ * قاؿ ُب اٞتبللُت )ص ٔ :]ُب اٟتجرات فاًسقه بًنبإو فتبيٌػنيوا
 "فتثٌبتيوا" ًمٍن الثٌبات!

. كما ركل قلت: كقد يكوف ذلك سببا ُب تصحيف األحاديث النبوية
بعضهم حديث ا١تشي إذل الصبلة: عليكم بالسكُّْت كالفأر! كإ٪تا ىو: بالسكينة 
كالوقار. فذىبت النقطات فصحف اٟتديث. * قاؿ ابن اٞتوزم: كبعض الشيوخ 
احملدثُت دل ٭تلٍق رأسو يـو اٞتمعة زمنا طويبل ٟتديث قرأه: هنى رسوؿ اهلل عن 
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ال ٬توز عقد ، أم: ٚتع حلقة، ق قبل اٞتمعةلى ٍلق قبل اٞتمعة. كإ٪تا ىو: اٟتً اٟتى 
 اٟتلقات ُب ا١تسجد إف كاف ضارا على ا١تتعبدين فيو ليـو اٞتمعة. كاهلل أعلم.

 سفياف بن عبد اهلل 
ىو سفياف بن عبد اهلل بن ربيعة بن اٟتارث الثقفى أبو عمرك/أبو عمرة 

 الطائفى. صحايب جليل عليو السبلـ كرضي اهلل عنو.
 قل رل ُب اإلسبلـ قوال ، وؿ اهلليا رس: قلت

. فإف األمر ليس إال من األعلى إذل األدِن.  ليس ىذا أمرا. إ٪تا ىو طلب
 ( ُب خطبة النيب عليو الصبلة كالسبلـ يـو فٍتًح مٌكة:ّٗ/ُكما ركل البخارم )

شٌك أبيو )أًك اٍلًفيل  ًإٌف الٌلو حبس عٍن مٌكة اٍلقٍتل: .. فرًكب راًحلتوي فخطب فقاؿ.
أال كًإهٌنا دلٍ ، كسٌلط علٍيًهٍم رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم كاٍلميٍؤًمًنُت(، عٍبًد اهللً 

أال ، أال كًإهٌنا حٌلٍت رل ساعة ًمٍن هنارو ، كال ًٖتلُّ ألحدو بٍعًدم ،ًٖتٌل ألحدو قٍبًلي
ـه  كال تػيٍلتقطي ساًقطتيها  ،كال يػيٍعضدي شجريىا ،ال ٮتيٍتلى شوٍكيها: كًإهٌنا ساعيًت ىًذًه حرا

. ًإٌما أٍف يػيٍعقل كًإٌما أٍف ييقاد أٍىلي اٍلقًتيلً : فمٍن قيًتل فهيو ًٓتٍَتً الٌنظرٍينً ، ًإاٌل ًلميٍنًشدو 
. اٍكتيبيوا أليب فيبلفو : فقاؿ. اٍكتيٍب رل يا رسيوؿ اهللً : فجاء رجيله ًمٍن أٍىًل اٍليمًن فقاؿ

فًإنٌا ٧ٍتعليوي ، ًإاٌل اإًلٍذًخر يا رسيوؿ اهللً عٌم النيب(: )ىو عباس  فقاؿ رجيله ًمٍن قيرٍيشو 
ًإاٌل اإًلٍذًخر. )قاؿ ، ًإاٌل اإًلٍذًخر: فقاؿ الٌنيًبُّ صلى اهلل عليو كسلم. ُب بػيييوتًنا كقػيبيورًنا

: ييقاؿي ييقادي بًاٍلقاًؼ. * فًقيل أليب عٍبًد اهلًل: أمُّ شٍيءو كتب لوي ؟ قاؿ: أبيو عٍبًد اهللً 
 .كتب لوي ىًذًه ا٠ٍتيٍطبة(

 ال أساؿ عنو أحدا غَتؾ 
( أف عٍبد اهلًل ُٖٕٗٔكىذا مثل ما قاؿ أحد األعرابيُت فيما ركل أٛتد )

ا ،جاء أٍعرابًٌياًف ًإذل رسيوًؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم :ٍبن بيٍسرو يقيوؿي   :فقاؿ أحدي٫تي
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 :كحسين عمليوي كقاؿ اآلخري  ،مٍن طاؿ عيٍمريهي  :أمُّ الٌناًس خيػٍره ؟ قاؿ ،يا رسيوؿ اهللً 
ال  :فقاؿ ،فميٍرين بًأٍمرو أتثٌبتي ًبوً  ،ًإٌف شرائًع اإًلٍسبلـً قٍد كثيرٍت عليٌ  ،يا رسيوؿ اهللً 

 يزاؿي ًلسانيك رٍطبا ًمن اهلًل عٌز كجٌل. )صحيح(
 قاؿ: قل آمنت باهلل 

ًإلٍينا كما أيٍنزًؿ ًإذل ًإٍبراًىيم كًإٍٝتاًعيل كقولو تعاذل: قيوليوا آمٌنا بًالٌلًو كما أيٍنزًؿ 
مٍ ، كًإٍسحاؽ كيٍعقيوب كاأٍلٍسباطً  ، كما أيكٌب ميوسى كًعيسى كما أيكٌب الٌنًبيُّوف ًمٍن رًّّْٔ

 [ ُّٔ :]البقرة ّٔال نيفرّْؽي بٍُت أحدو ًمنػٍهيٍم ك٨ٍتني لوي ميٍسًلميوف
أحيانا ُب إحدل ركعيت * كىذه اآلية يقرأىا النيب عليو الصبلة كالسبلـ 

 .ْٔسنة الفجر
 ٍب استقمٍ 

، ًإٌف اٌلًذين قاليوا ربُّنا الٌلوي ٍبيٌ اٍستقاميواقاؿ ربنا: اإلستقامة على اإلٯتاف. كما 
 تتنٌزؿي علٍيًهمي اٍلمبلًئكةي أاٌل ٗتافيوا كال ٍٖتزنيوا كأٍبًشريكا بًاٍٞتٌنًة اٌليًت كيٍنتيٍم تيوعديكف

فبل خٍوؼه علٍيًهٍم كال ، ٌلًذين قاليوا ربُّنا الٌلوي ٍبيٌ اٍستقاميوا[ كقاؿ: ًإٌف اَّ :]فصلت
كاهلل تعاذل أعلم كعلمو  أعلى الكرامة!: [ * كاإلستقامةُّ :]األحقاؼ ىيٍم ٭ٍتزنيوف

 أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
                                                           

ٖٙ
أقوؿ: كبٌػٍر عليهم * . أف قوؿ اإلنساف "أنا مسلم ال شيعي" كبلـ ناقصيركف بعض اٟتمقة   

 أربعان.

عٍن عاًئشة، قالٍت: كاف رسيوؿي اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو َُُٓكاألمر كما ركل ابن ماجة  ْٔ
ا، يػيٍقرأي ًًّٔما ًُب رٍكعيًت  : نًٍعم السُّورتاًف ٫تي كسٌلم ييصلّْي رٍكعتٍُتً قٍبل اٍلفٍجًر، ككاف يقيوؿي

لزكائد: فيو اٞتيريرٌم احتج اٍلفٍجًر: }قيٍل ىيو الٌلوي أحده{، ك}قيٍل يا أيُّها اٍلكاًفريكف{. * ُب ا
 بو الشيخاف لكنو اختلط ُب آخر عمره.
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 شش
 الحديث الثانى والعشرون 

أف رجبل سأؿ ، األنصارم رضي اهلل عنهما] عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل 
كصمت ، أرأيت إذا صليت ا١تكتوبات :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ

أأدخل اٞتنة ؟ ، كدل أزد على ذلك شيئا، كحرمت اٟتراـ، كأحللت اٟتبلؿ، رمضاف
 . ركاه مسلم [ نعم: قاؿ

 .فعلتو معتقدا حلو :"أحللت اٟتبلؿ"كمعٌت  اجتنبتو. :"حرمت اٟتراـ"كمعٌت 
 عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصارم 

أبو  ،ىو جابر بن عبد اهلل بن عمرك بن حراـ األنصارل ا٠تزرجى السلمى
كىو موت ىػ بػا١تدينة.  َٕعبد اهلل/أبو عبد الرٛتن/أبو ٤تمد ا١تدِن. كفاتو بعد 

رىسيوؿي قاؿ: قاؿ عيمىرى عىًن اٍبًن  - ِْٔٗمبارؾ إف شاء اهلل. فقد ركل الًتمذل 
مىًن اٍستىطىاعى أىٍف ٯتىيوتى بًاٍلمىًدينىًة فػىٍليىميٍت ًّٔىا فىًإِنّْ أىٍشفىعي »  صلى اهلل عليو كسلماللًَّو 

 صحيح!«. ًلمىٍن ٯتىيوتي ًّٔىا 
 أرأيت إذا صليت ا١تكتوبات كصمت رمضاف 

 دل يذكر ىنا سائر أركاف اإلسبلـ ا٠تمسة. 
 أكائل اإلسبلـ حيث دل يفرض كثَت من فرائض اإلسبلـ.لعلو ُب كاٞتواب: 

 كأحللت اٟتبلؿ 
( أف أىبىا كىٍبشىةى َُِٖٖكإتياف اٟتبلؿ لىًمٍن أماثل األعماؿ! * ركل أٛتد )

اًبًو فىدىخىلى   :قىاؿى  ،األى٪ٍتىارًمَّ  ٍبيَّ  ،كىافى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى جىاًلسنا ًُب أىٍصحى
 ،مىرٍَّت يب فيبلىنىةي  ،أىجىلٍ  :يىا رىسيوؿى اهلًل قىٍد كىافى شىٍيءه قىاؿى  :فػىقيٍلنىا ،خىرىجى كىقىًد اٍغتىسىلى 
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 ،فىأىتػىٍيتي بػىٍعضى أىٍزكىاًجي فىأىصىٍبتػيهىا ]![ فىكىذىًلكى فىافٍػعىليوا ،فػىوىقىعى ُب قػىٍليب شىٍهوىةي النّْسىاءً 
 ٍعمىاًلكيٍم ًإتٍػيىافي اٟتٍىبلىًؿ. )صحيح لغَته(فىًإنَّوي ًمٍن أىمىاًثًل أى 

 كحرمت اٟتراـ 
كمن اٟتراـ: ٟتم الصيد إذا صيد للمحرًـ. إما إذا أىدم لو كدل يصىٍد لو 

عىًن الصٍَّعًب ٍبًن جىثَّامىةى  ،عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىبَّاسو  -ِٖٓفحبلؿ! فركل البخارم 
أىٍك  ،اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ًٛتىارنا كىٍحًشيِّا كىٍىوى بًاألىبٍػوىاءً  اللٍَّيًثيّْ أىنَّوي أىٍىدىل لًرىسيوؿً 

 ًبوىدَّافى فػىرىدَّهي عىلىٍيًو فػىلىمَّا رىأىل مىا ًُب كىٍجًهًو قىاؿى ًإنَّا دلٍى نػىريدَّهي عىلىٍيكى ًإالَّ أىنَّا حيريـه. 
 كدل أزد على ذلك شيئا 

 ُب حديث آخر مثلو.كىذا صريح كا١تراد: كال أنقص منو أيضا. 
 أأدخل اٞتنة ؟ 

كإف كاف من حيث ا١تعٌت ) ُب بعض النسخ "أدخل اٞتنة" كلعلو سبق قلم
 . فإف الذم ُب صحيح مسلم إثبات ا٢تمزة األكذل.(ال يفسد

  قاؿ: نعم
 " اإلستفهامية. كاهلل أعلم.أى فيو أف "نعم" سائغ ُب جواب "

 اجتنبتو  :كمعٌت حرمت اٟتراـ
 اـ النوكم يشرح لك معٌت اٟتديث. كىذا كبلـ فصيح.ىذا كبلـ اإلم

أما قوؿ البعض "اجتنبوا عن نواىيو" فبل شك أنو ناشئ من إنساف جاكٌم 
 مبُت. ال عريب مبُت.

 فعلتو معتقدا حلو :كمعٌت أحللت اٟتبلؿ
لكن ال ٬توز اعتقاد حٌل احملرمات فيفعلها. كنكاح ا١تتعة. فمن عمل بو 

 رجم باٟتجارة!
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عٍن أىًب نٍضرة قاؿ كاف اٍبني عٌباسو يٍأميري بًاٍلميٍتعًة  - ََّٔم ركل مسل
ككاف اٍبني الزُّبٍَتً يٍنهى عٍنها قاؿ فذكٍرتي ذًلك ًٞتاًبًر ٍبًن عٍبًد الٌلًو فقاؿ على يدٌل 

. فلٌما قاـ عيمري قاؿ ًإٌف الٌلو  صلى اهلل عليو كسلمدار اٍٟتًديثي ٘تتٌػٍعنا مع رسيوًؿ الٌلًو 
لُّ لًرسيولًًو ما شاء ٔتا شاء كًإٌف اٍلقيٍرآف قٍد نزؿ منازًلوي فأ٘تُّوا اٍٟتٌج كاٍلعيٍمرة لًٌلًو  كاف ٭تيً 

كما أمركيمي الٌلوي كأبًتُّوا ًنكاح ىًذًه النّْساًء فلٍن أيكتى ًبرجيلو نكح اٍمرأة ًإذل أجلو ًإالٌ 
 رٍٚتتيوي بًاٟتًٍجارًة. 

: كليس ا١تراد أف ٖترمي ا١تتعة من فتول عمر ابتداء. كإ٪تا ىو مبلغه  * قلتي
 ٓٔلكل من دل يبلغو ٖترمي رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ لنكاح ا١تتعة يـو الفتح

 كىو بُت الركن كالباب. 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
  

                                                           
ٙ٘
نكاح ا١تتعة حرمٍت مرتُت، ُب خيرب مع اٟتمر األىلية أكال، كُب عاـ أكطاس ُب فتح  

* كقد كتب أخونا األستاذ متوارل رشيد )خريج الشيخ الرباين مذكر أيب فقيو  مكة ثانيا.
، كانتهى إذل القوؿ بتحرٯتو، ككٌقع عليها ةحكم نكاح المتعحفظو اهلل( رسالة ُب 

شيخنا. فالعجب العجاب ٦تن يتقوؿ على شيخنا أنو كاف ٭تٌل نكاح ا١تتعة كأنو كاف 
 كىدلىٍ  بًًلسىانًوً  آمىنى  مىنٍ  مىٍعشىرى  يىاٯتارسها كأنو كأنو، فإذل اهلل ا١تشتكى من جرءة األلسنة: "

ٍسًلًمُتى  تػىٍغتىابيوا الى ! قػىٍلبىوي  اإًلٯتىافي  يىٍدخيلً 
ي
 ". )حديث صحيح(ا١ت
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 الحديث الثالث والعشرون 
قاؿ رسوؿ اهلل  :األشعرم رضي اهلل عنو قاؿ] عن أيب مالك اٟتارث بن عاصم 

الطهور شطر اإليمان والحمد هلل تمؤل الميزان : صلى اهلل عليو كآلو كسلم
ما بين السماء واألرض والصالة  -أو تمؤل  -وسبحان اهلل والحمد هلل تمآلن 

نور والصدقة برىان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
 [ ركاه مسلم فمعتقها أو موبقها فبائع نفسو :يغدو

 عن أيب مالك اٟتارث بن عاصم األشعرم 
ُب ركايات أٛتد كمسلم كالدارمي: " عىٍن أىيب ًماًلكو األىٍشعىرًمّْ" كدل يذكر 

فهو زيادة من ا١تؤلف. * كىل ىذه الزيادة صحيحة مقبولة؟  "اٟتارث بن عاصم".
: لعلو خطأ فبل يقبل. ففي التهذيب كجدتي  ُب "أيب مالك األشعرم" ثبلثة  قلتي

 رجاؿ ليس فيهم اٟتارث بن عاصم. كىم كاهلل تعاذل أعلم:
 أبو مالك. )ـ ت س( ،اٟتارث بن اٟتارث األشعرل الشامى .ُ
 أبو مالك. نزؿ الشاـ كمصر. )س ؽ( ،كعب بن عاصم األشعرل .ِ
أبو مالك األشعرل. قيل: اٝتو عبيد/عبيد اهلل/عمرك/كعب بن   .ّ

. توُب كعب/كعب بن  ىػ.  ُٖعاصم/عامر بن اٟتارث بن ىاِنء بن كلثـو
 )خت د س ؽ(

 الطهور شطر اإلٯتاف 
 الطهور بالضٌم الويضوء. كبالفتح آلة الطهارة كىي ا١تاء أك الًتاب. 

 :]البقرة كما كاف الٌلوي لًييًضيع ًإٯتانكيمٍ قاؿ ربنا: كاإلٯتاف ا١تراد ىنا: الصبلة. 
(: أٍم صبلتكيٍم إذل بٍيت اٍلمٍقًدس بٍل ُُٓ[ * قاؿ ُب اٞتبللُت )ص ُّْ

 ييًثيبكيٍم علٍيًو. أًلٌف سبب نػيزيك٢تا السُّؤاؿ عٌمٍن مات قٍبل الٌتٍحوًيل.
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 كاٟتمد هلل ٘تؤل ا١تيزاف 
، كما توزف أصحاب كصحائف فيو إثبات ا١تيزاف. كأف األعماؿ توزف يـو القيامة

 األعماؿ.
عٍن رسيوًؿ اهلًل صلى  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ِْٕٗركل البخارم 

ًإنٌو ليٍأٌب الٌرجيلي اٍلعًظيمي الٌسًمُتي يٍوـ اٍلًقيامًة ال يزًفي ًعٍند اهلًل  :اهلل عليو كسلم قاؿ
 ٔٔاٍقرؤيكا }فبل نيًقيمي ٢تيٍم يٍوـ اٍلًقيامًة كٍزنا{.: كقاؿ، جناح بعيوضةو 

من أذكار الشكر كالتكبَت كبل٫تا التحميد ، فإف كاٟتمدلة شعار الشاكرين
 على النعم.

(: عن أيب العفيف ككاف من أصحاب معاذ ُّٕ/ُكقاؿ ُب الدر ا١تنثور )
ٍب  ٍٖٔب الشاكرين ٕٔ"يدخل أىل اٞتنة على أربعة أصناؼ: ا١تتقُت :بن جبل قاؿ

 ". ٍَٕب أصحاب اليمُت ٗٔا٠تائفُت
 ما بُت السماء كاألرض  -أك ٘تؤل  -كسبحاف اهلل كاٟتمد هلل ٘تآلف 

                                                           
ٙٙ

كاختلف العلماء ىل توزف أعماؿ الكفار أـ ال، كالراجح كزهنا، فإف ٢تم حسنات    
 كالصدقة.

 [ًُّإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خىًبَته ]ُب اٟتجرات: قاؿ ربنا:  ٕٔ
 [ُّاكيكدى شيٍكرنا كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري ]ُب سبأ: اٍعمىليوا آؿى دى قاؿ ربنا:  ٖٔ
أيكلىًئكى الًَّذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإذلى رىًّّْٔمي اٍلوىًسيلىةى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي كىيػىٍرجيوفى رىٍٛتىتىوي قاؿ ربنا:  ٗٔ

ابىوي ]ُب اإلسراء:   [ٕٓكىٮتىىافيوفى عىذى
[ ٔٓ، ٓٓ( ىيٍم كىأىٍزكىاجيهيٍم ]ُب يس: ًٓٓإفَّ أىٍصحىابى اٞتٍىنًَّة اٍليػىٍوـى ُب شيغيلو فىاًكهيوفى ) َٕ

ؿو عىلىى  * قلت: ما الشغل مع األزكاج إال التلذذ على الفرش!!! لذا قاؿ بعده: "ًُب ًظبلى
 اأٍلىرىاًئًك ميتًَّكئيوفى".
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إال ىذا  -لقلة بضاعيت–إف سألت كم بُت السماء كاألرض فبل أجد لك 
 اٟتديث الضعيف:

عٍن أىًب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًلّْ رضى اهلل عنو عًن الٌنًبّْ  - َّٓٔركل الًتمذل 
اٍرتًفاعيها كما بٍُت الٌسماًء » ٍرفيوعةو( قاؿ ًَب قٍولًًو )كفػيريشو مصلى اهلل عليو كسلم 

حسنه غرًيبه ال نٍعرًفيوي ًإاٌل ًمٍن حًديًث «. كاألٍرًض كمًسَتةي ما بٍينهيما ٍٜتسيًمائًة عاـو 
رًٍشًدين. كقاؿ بٍعضي أٍىًل اٍلًعٍلًم كاٍرتًفاعيها كما بٍُت الٌسماًء كاألٍرًض. )إسناد 

 ضعيف(
 كالصبلة نور 

 [َْ :]النور ًل الٌلوي لوي نيورا فما لوي ًمٍن نيورو كمٍن دٍل ٬ٍتع
كينبغي لكل مؤمن ذكي أف يسأؿ اهلل تعاذل نورا ُب أفضل موضع من 

 صبلتو أال كىو السجود!
صلى -.. ٍبيٌ خرج )رسيوؿ الٌلًو .:عًن اٍبًن عٌباسو قاؿ - َُّٖركل مسلم 

الٌلهيٌم » صبلتًًو أٍك ًَب سيجيوًدًه اهلل عليو كسلم( ًإذل الٌصبلًة فصٌلى فجعل يقيوؿي ًَب 
اٍجعٍل ًَب قٍلًب نيورا كًَب ٍٝتًعى نيورا كًَب بصرًل نيورا كعٍن ٯتًيًٌت نيورا كعٍن ًِشاذًل نيورا 
كأماًمى نيورا كخٍلًفى نيورا كفٍوًقى نيورا كٍٖتىًت نيورا كاٍجعٍل ذًل نيورا أٍك قاؿ كاٍجعٍلًٌت نيورا 

.» 
 كالصدقة برىاف 

يل على إٯتانو. إذ اإلنساف ٣تبوؿ على حب ا١تاؿ. فلما أمره اهلل أم دل
اٌلًذين قاؿ ربنا: تعاذل بإخراج ما أحبو من ا١تاؿ فذاؾ دليل على إٯتانو باهلل تعاذل. 

 [ٕ :]فصلت ال يػيٍؤتيوف الزٌكاة كىيٍم بًاآٍلًخرًة ىيٍم كاًفريكف
 كالصرب ضياء 
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٢تي. كىو صفة األنبياء أكرل فمن صرب أبصر! كالصرب من أٙتن العطاء اإل
 . ]ُب  فاٍصربٍ كما صرب أيكليو اٍلعٍزـً ًمن الرُّسيًل كال تٍستٍعًجٍل ٢تيمٍ قاؿ ربنا: العـز

 [ّٓ :األحقاؼ
أٌف ناسا ًمن  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ  -ُْٗٔركل البخارم 

فأٍعطاىيٍم ٍبيٌ سأليوهي فأٍعطاىيٍم حىٌت األٍنصاًر سأليوا رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم 
كمٍن يٍستٍعًفٍف  ،نًفد ما ًعٍندهي فقاؿ ما يكيوفي ًعٍنًدم ًمٍن خٍَتو فلٍن أٌدًخرهي عٍنكيمٍ 

كمٍن يتصبٌػٍر ييصبػٍّْرهي الٌلوي كما أيٍعًطي أحده عطاء  ،كمٍن يٍستٍغًن يػيٍغًنًو الٌلوي  ،ييًعٌفوي الٌلوي 
 خٍَتا كأٍكسع ًمن الٌصرٍبً 

 كالقرآف حجة لك أك عليك 
 من أشهر ما جاء ُب فضائل القرآف ىذا اٟتديث الضعيف:

جاء رجيله ًإذل الٌنيبّْ  :عٍن أيب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ قاؿ -َََُركل أبو يعلى 
علٍيك بًتٍقول اهلًل فًإنٌوي  :قاؿ ،أٍكًصًٍت  ،يا رسيوؿ اهللً  :صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

علٍيك ًبذًٍكًر اهلًل كًتبلكًة   ،علٍيك بًاٞتًٍهاًد فًإنٌوي رٍىبانًٌيةي اٍلميٍسًلًمُت ،ًٚتاعي كيلّْ خٍَتو 
 ،كاٍخزيٍف ًلسانك ًإاٌل ًمٍن خٍَتو  ،ًكتاًبًو فًإنٌوي نيوره لك ًُب األٍرًض كذًٍكره لك ًُب الٌسماءً 

 فًإٌنك ًبذاؾ تٍغًلبي الٌشٍيطاف. )األرناؤكط: ضعيف جدا(
 كل الناس يغدك فبائع نفسو فمعتقها 

أم معتقها من النار باألعماؿ الصاٟتات. كمنها اإلنفاؽ. فينبغي اإلنفاؽ 
.  ٦تا رزقك اهلل تعاذل يا عبد اهلل صباح كل يـو

أٌف الٌنيبٌ صلى اهلل  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ُِْْركل البخارم 
ا ما ًمٍن يٍوـو ييٍصبً  :عليو كسلم قاؿ حي اٍلًعبادي ًفيًو ًإاٌل ملكاًف يٍنزالًف فيقيوؿي أحدي٫تي

 الٌلهيٌم أٍعًط ميٍنًفقا خلفا كيقيوؿي اآلخري الٌلهيٌم أٍعًط ٦تيًٍسكا تلفا.
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لذلك كاف صلة األرحاـ زيادة ُب الرزؽ. ألف الذم يصل أرحامو بالعطاء 
كما أٍنفٍقتيٍم ًمٍن شٍيءو فهيو قاؿ ربنا: كا٢تدايا فاهلل تعاذل ينفق عليو خلفا ١تا أنفق. 

أنسي ٍبني أخرب  -ٖٔٗٓركل البخارم * ك  [ّٗ :]سبأ ٮتيًٍلفيوي كىيو خيػٍري الرٌازًًقُت
مٍن أحٌب أٍف يػيٍبسط لوي ُب رًٍزًقًو  :ماًلكو أٌف رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 كيػيٍنسأ لوي ًُب أثرًًه فٍليًصٍل رًٛتوي.
 أك موبقها 

ُب النار. باألعماؿ الطاٟتات أجارنا اهلل تعاذل كحفظنا آمُت. أم موبقها 
كقد جاء ُب آكاخر حديث رؤيا *  كمنها: الكذب كالوقوع ُب أعراض ا١تسلمُت.

 :قاال ،فأٍخرباين عٌما رأٍيتي  ،طٌوفٍػتيماين الٌلٍيلة :.. قػيٍلتي .(:ُِٔ/ِالنيب الطويل )خ 
دّْثي بًاٍلكٍذبةً  ،وي أٌما اٌلًذم رأيٍتوي ييشقُّ ًشٍدقي  ،نعمٍ  ليغ  ،فتيٍحملي عٍنوي  ،فكٌذابه ٭تي حىٌت تبػٍ

: كالناس اليـو قفييٍصنعي بًًو ًإذل يٍوـً اٍلًقيامًة. *  ،اآلفاؽ يتهم  -لضعف إٯتاهنم–لتي
. كاهلل تعاذل "ذاؾ خارجيك شيعي "ىذا بعضهم بعضا من إخواهنم ا١تسلمُت. يقوؿ: 

 فاهلل ا١تستعاف كعليو التكبلف. أعلم ٔتن كاف من أىل السنة كاٞتماعة.
كىناؾ حديث عجيب صححو األلباين ٍب تراجع عن تصحيحو فضعفو 

أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو  ،عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -َٗٔٓكىو عند أيب داكد 
ديؾى كىأيٍشًهدي اللَّهيمَّ ًإينّْ أىٍصبىٍحتي أيٍشهً  :مىٍن قىاؿى ًحُتى ييٍصًبحي أىٍك ٯتيًٍسي :قىاؿى  ،كسلم

ا  ،ٛتىىلىةى عىٍرًشكى كىمىبلىًئكىتىكى  يعى خىٍلًقكى أىنَّكى أىٍنتى اللَّوي الى إًلىوى ًإالَّ أىٍنتى كىأىفَّ ٤تيىمَّدن كىٚتًى
مىٍن كى  ،فىمىٍن قىا٢تىىا مىرَّتػىٍُتً أىٍعتىقى اللَّوي ًنٍصفىوي  ،عىٍبديؾى كىرىسيوليكى أىٍعتىقى اللَّوي ريبػيعىوي ًمنى النَّارً 

 فىًإٍف قىا٢تىىا أىٍربػىعنا أىٍعتػىقىوي اللَّوي ًمنى النَّاًر. )ضعيف!( ،قىا٢تىىا ثىبلىثنا أىٍعتىقى اللَّوي ثىبلىثىةى أىٍربىاًعوً 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
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 الحديث الرابع والعشرون 
، عن النيب صلى اهلل تعاذل عليو كآلو كسلم، ] عن أيب ذر الغفارم رضي اهلل عنو
، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي: فيما يركيو عن ربو عز كجل أنو قاؿ

يا عبادي كلكم ضال إال من ىديتو ، وجعلتو بينكم محرما فال تظالموا
يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمتو فاستطعموني ، فاستهدوني أىدكم

يا عبادي ، عار إال من كسوتو فاستكسوني أكسكميا عبادي كلكم ، أطعمكم
، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم

يا عبادي ، ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، ذلك في ملكي شيئاما زاد 
يا ، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا

عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط ، فأعطيت كل واحد مسألتو

، يا عبادي إنما ىي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياىا، البحر إذا أدخل
[ ركاه  !ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسو، فمن وجد خيرا فليحمد اهلل

 مسلم
 عن أيب ذر الغفارم 

من كبار زىاد الصحابة. كالسبب ُب زىده حديثه ٝتعو من النيب عليو 
قاؿ أبيو ذر  كيٍنتي أٍمًشي مع  -ْْْٔما ركل البخارم  الصبلة كالسبلـ كىو:

الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم ُب حرًٌة اٍلمًدينًة فاٍستٍقبلنا أيحيده فقاؿ يا أبا ذر  قػيٍلتي 
لبٌػٍيك يا رسيوؿ اهلًل قاؿ ما يسيرُّين أٌف ًعٍنًدم ًمٍثل أيحيدو ىذا ذىبا ٍ٘تًضي علٌي ثالًثةه 
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صيديهي ًلدٍينو ًإاٌل أٍف أقيوؿ ًبًو ُب ًعباًد اهلًل ىكذا كىكذا كًعٍنًدم ًمٍنوي ًديناره ًإاٌل شٍيئا أرٍ 
كىكذا عٍن ٯتًيًنًو كعٍن ًِشالًًو كًمٍن خٍلًفًو ٍبيٌ مشى فقاؿ ًإٌف األٍكثرًين ىيمي األقلُّوف يٍوـ 

 اٍلًقيامًة ًإالٌ مٍن قاؿ ىكذا.
 فيما يركيو عن ربو عز كجل 

أٝتاء أربعة  ُٕ:، المروياإللهي، الرباني، القدسيىذا ىو اٟتديث 
 ١تسمى كاحد. 

 يا عبادم إين حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكم ٤ترما فبل تظا١توا 
قرئ: تظا١توا كتظٌا١توا بتشديد الظاء كىو أبلغ. فمن قرأ بإحد٫تا ال ٮتطٌأ فإنو على  

 صواب.
كالظلم كضع شيئ ُب غَت ٤تلو. كاهلل ال ٭تب الظا١تُت. كالظلم ظلمات 

 كمن دل ٬تلع اهلل لو نورا فما لو من نور! غدا.
قاؿ رسيوؿي اهلًل  :قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ِْْٗركل البخارم 
أٍك شٍيءو فٍليتحٌلٍلوي  ،مٍن كانٍت لوي مٍظلمةه ألحدو ًمٍن ًعٍرًضوً  :صلى اهلل عليو كسلم

كال ًدٍرىمه ًإٍف كاف لوي عمله صاًلحه أيًخذ ًمٍنوي ًبقٍدًر  ،ًمٍنوي اٍليٍوـ قٍبل أٍف ال يكيوف ًديناره 
 مٍظلمًتًو كًإٍف دٍل تكيٍن لوي حسناته أيًخذ ًمٍن سيّْئاًت صاًحًبًو فحيًمل علٍيًو.

 يا عبادم كلكم ضاؿ إال من ىديتو فاستهدكين أىدكم 
صلى اهلل عليو ذًل رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن عًلى   - َٖٕٔركل مسلم 

كالٌسداًد ، كاذٍكيٍر بًا٢ٍتيدل ًىدايتك الطٌرًيق، الٌلهيٌم اٍىًدًِن كسدٍّْدًِن : قيلً » كسلم 
 «.سداد الٌسٍهًم 

                                                           
7ٔ

كتاب "صحيح األحاديث القدسية"   لفضيلة الشيخ مصطفى العدكم السلفي ا١تصرم  
 فاغتنٍمو.
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 يا عبادم كلكم جائع إال من أطعمتو فاستطعموين أطعمكم 
إذا جاء أحدنا فليقٍل: اللهم أطعٍم من أطعمٍت كاسق من سقاين! يسٍق 

 ء اهلل. كىذا حجة ذلك:لك اهللي من يرسل إليك طعاما إف شا
قًدٍمتي أنا كصاًحباًف  :قاؿ ،( عًن اٍلًمٍقداًد ٍبًن األٍسودً َِّٖٗ)ركل أٛتد 

فتعٌرٍضنا لًلٌناًس فلٍم  ،فأصابنا جيوعه شًديده  ،رل على رسيوًؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم
ًإذل مٍنزًلًًو كًعٍندهي أٍربعي فاٍنطلق بًنا رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم  ،ييًضٍفنا أحده 

 ،فكيٍنتي أيجزّْئيوي بٍيننا أٍرباعا ،جزٍّْئ أٍلباهنا بٍيننا أٍرباعا ،يا ًمٍقدادي  :فقاؿ رل  ،أٍعنيزو 
فحٌدٍثتي نٍفًسي أٌف رسيوؿ اهلًل  ،فاٍحتبس رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ذات لٍيلةو 

 ،كشًرب حىٌت رًكم ،فأكل حىٌت شًبع ،صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم قٍد أتى بٍعض األٍنصارً 
ٍبيٌ غطٌٍيتي  ،فلٍم أزٍؿ كذًلك حىٌت قيٍمتي ًإذل نًصيًبًو فشرًبٍػتيوي  ،فلٍو شرًٍبتي نًصيبوي 

٬ًتيءي رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي  :فقيٍلتي  ،فلٌما فرٍغتي أخذين ما قديـ كما حديث ،اٍلقدح
فبٍينا أنا   ،كجعٍلتي أيحدّْثي نٍفًسي ،علٍيًو كسٌلم جائًعا كال ٬ًتدي شٍيئا فتسٌجٍيتي 

 ،ًإٍذ دخل رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم فسٌلم تٍسًليمة ييٍسًمعي اٍليٍقظاف ،كذًلك
الٌلهيٌم أٍطًعٍم مٍن  :ير شٍيئا فقاؿ ٍبيٌ أتى اٍلقدح فكشفوي فلمٍ  ،كال ييوًقظي الٌنائًم

ا ،كاٍغتنٍمتي الٌدٍعوة ،كاٍسًق مٍن سقاين  ،أٍطعمًٍت  ٌ  ،فقيٍمتي ًإذل الٌشٍفرًة فأخٍذهتي ٍبي
فبل ٘تيرُّ يدٌم على ضرًٍع كاًحدةو ًإالٌ  ،أتٍيتي األٍعنيز فجعٍلتي أجسُّها أيُّها أٍٝتني 

ا حاًفبل ٍبيٌ أتٍيتي بًًو رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو  ،فحلٍبتي حىٌت مؤلتي اٍلقدح ،كجٍدهتي
 ،بٍعضي سٍوآًتك يا ًمٍقدادي  :فرفع رٍأسوي ًإرٌل فقاؿ ،اٍشرٍب يا رسيوؿ اهللً  :كسٌلم فقيٍلتي 

ما  :فقاؿ ،ٍبيٌ ناكلًٍت فشرًٍبتي  ،فشًرب حىٌت رًكم ،ٍبيٌ ا٠ٍترب ،اٍشربٍ  :ما ا٠ٍتربي ؟ قػيٍلتي 
فهبٌل أٍعلٍمتًٍت حىٌت نٍسًقي  ،ىًذًه بركةه نزلٍت ًمن الٌسماءً  :ا٠ٍتربي ؟ فأٍخربٍتيوي فقاؿ
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ًإذا أصابٍتًٍت كإًيٌاؾ اٍلربكةي فما أيبارل مٍن أٍخطأٍت. )على شرط  :صاًحبٍينا فقيٍلتي 
 مسلم( 

 يا عبادم كلكم عار إال من كسوتو فاستكسوين أكسكم 
. كىو: ضعيف ،كحديث األمر بإلزاـ النساء العرم لئبل ٮترجن كثَتا

 "استعينوا على 
النساء بالعرم فإف إحداىن إذا كثرت ثيأّا ك أحسنت زينتها أعجبها ا٠تركج". ) 

 عد ( عن أنس ) ضعيف جدا ( 
 يا عبادم إنكم ٗتطئوف بالليل كالنهار 

» قاؿ صلى اهلل عليو كسلم عٍن أنسو أٌف الٌنًبٌ  - ِٕٖٔركل الًتمذل 
. )حسن(«. ا٠ٍتطٌاًئُت التٌػٌوابيوف كيلُّ اٍبًن آدـ خطٌاءه كخيػٍري   حًديثه غرًيبه

عٍن أىًب أيُّوب أنٌوي قاؿ ًحُت حضرٍتوي اٍلوفاةي كيٍنتي   - ُّٕٗركل مسلم 
ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو صلى اهلل عليو كسلم كتٍمتي عٍنكيٍم شٍيئا ًٝتٍعتيوي ًمٍن رسيوًؿ الٌلًو 

بيوف ٠تلق الٌلوي خٍلقا ييٍذنًبيوف يٍغًفري ٢تيٍم لٍوال أٌنكيٍم تيٍذنً » يقيوؿي صلى اهلل عليو كسلم 
.» 

 كأنا أغفر الذنوب ٚتيعا 
ًٝتٍعتي الٌنيبٌ صلى اهلل عليو  :أبا ىيرٍيرة قاؿأف  -َٕٕٓركل البخارم 

كرئٌتا  ،فقاؿ ربّْ أٍذنٍبتي  -كرئٌتا قاؿ أٍذنب ذنٍبا  ،ًإٌف عٍبدا أصاب ذنٍبا :كسلم قاؿ
 فقاؿ ربُّوي أعًلم عٍبًدم أٌف لوي ربٌا يٍغًفري الٌذٍنب كيٍأخيذي ًبًو فاٍغًفٍر رل  -قاؿ أصٍبتي 

أٍك أٍذنب ذنٍبا فقاؿ ربّْ  ،غفٍرتي لًعٍبًدم ٍبيٌ مكث ما شاء الٌلوي ٍبيٌ أصاب ذنٍبا
آخر فاٍغًفٍرهي فقاؿ أعًلم عٍبًدم أٌف لوي ربٌا يٍغًفري الٌذٍنب كيٍأخيذي  -أٍك أصٍبتي  ،أٍذنٍبتي 

 -كرئٌتا قاؿ أصاب ذنٍبا ،لًعٍبًدم ٍبيٌ مكث ما شاء الٌلوي ٍبيٌ أٍذنب ذنٍبا ًبًو غفٍرتي 
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آخر فاٍغًفٍرهي رل فقاؿ أعًلم عٍبًدم أٌف لوي ربٌا  -أٍك أٍذنٍبتي  ،قاؿ ربّْ أصٍبتي  :قاؿ
قاؿ اهلل ***  فٍليٍعمٍل ما شاء. -ثبلثا  -يٍغًفري الٌذٍنب كيٍأخيذي بًًو غفٍرتي لًعٍبًدم 

ٍنسافي ضًعيفا تعاذل: فّْف عٍنكيٍم كخيًلق اإٍلً  [ِٖ :]النساء ييرًيدي الٌلوي أٍف ٮتي
 فاستغفركين أغفر لكم 

كأفضل اإلستغفار سيد اإلستغفار كقد مضى فجدٍد بو عهدا كال تغفٍل 
قاؿ تعاذل ُب *  أبدا. كأفضل أكقاتو األسحار ال سيما ليلة اٞتمعة. كاهلل أعلم.

 ( كبًاأٍلٍسحاًر ىيٍم يٍستٍغًفريكفُٕيبل ًمن الٌلٍيًل ما يٍهجعيوف )مدح ا١تتقُت: كانيوا قلً 
 ]الذاريات[ 

كقاؿ تعاذل إخبارا عن قاؿ يعقوب عليو السبلـ: قاؿ سٍوؼ أٍستٍغًفري لكيٍم 
 [ ٖٗ :]يوسف ريبّْ ًإنٌوي ىيو اٍلغفيوري الٌرًحيمي 

إذل : أٌخر ذًلك إذل الٌسحر لًيكيوف أٍقرب َُِقاؿ ُب اٞتبللُت ص 
ٌ توٌجهيوا إذل ًمٍصر كخرج ييوسيف كاأٍلكاًبر لًتلقّْيهٍم.  اإٍلًجابة أٍك إذل لٍيلة اٞتٍيميعة. * ٍبي

يستعمل للمستقبل البعيد، أما ا١تستقبل القريب فيعرٌب قلت: كقولو "سوؼ" 
 بالسُت قٍط. 

 ياعبادم إنكم لن تبلغوا ضرم فتضركين كلن تبلغوا نفعي فتنفعوين 
كال ٭ٍتزيٍنك اٌلًذين ييسارًعيوف ًُب اٍلكيٍفًر ًإنٌػهيٍم لٍن يضيرُّكا الٌلو  قاؿ ربنا:كما 

[ كقاؿ: ًإٌف اٌلًذين كفريكا كصدُّكا عٍن سًبيًل الٌلًو كشاقُّوا ُٕٔ :]ُب آؿ عمراف شٍيئا
 :]٤تمد الٌرسيوؿ ًمٍن بٍعًد ما تبٌُت ٢تيمي ا٢ٍتيدل لٍن يضيرُّكا الٌلو شٍيئا كسييٍحًبطي أٍعما٢تيمٍ 

ِّ] 
 كانوا على أتقى قلب رجل كاحد منكم ما زاد ذلك ُب ملكي شيئا 

 الرجل ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ فإنو أتقى العباد على اإلطبلؽ! 



  - ٖٔٓ - 
 

عٍن عاًئشة، قالٍت: كاف رسيوؿي الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو  - َِركل البخارم 
قاليوا: ًإنٌا لٍسنا كهٍيئًتك يا رسيوؿ  كسٌلم ًإذا أمرىيٍم، أمرىيٍم ًمن األٍعماًؿ ٔتا ييًطيقيوف،

الٌلًو، ًإٌف الٌلو قٍد غفر لك ما تقٌدـ ًمٍن ذنًٍبك كما تأٌخر، فيٍغضبي حىٌت يػيٍعرؼ 
: " ًإٌف أٍتقاكيٍم كأٍعلمكيٍم بًالٌلًو أنا. ٌ يقيوؿي  الغضبي ُب كٍجًهًو، ٍبي

 كانوا على أفجر قلب رجل كاحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا 
(. ك  لعنوي قاؿ ربنا: الرجل: إبليس لعنو اهلل )ليس ىذا دعاء إ٪تا ىو إخباره

[ قاؿ اٞتزائرم ُُٖ :]النساء الٌلوي كقاؿ ألٗتًٌذٌف ًمٍن ًعباًدؾ نًصيبا مٍفريكضا
 (: أم لعنو اهلل كأبلسو عند إبائو السجود آلدـ. ِٗٗ/ُ)

: فهذا إخبار ال دعاءه. إذ ا١تؤمن ليس باللعاف كال الطعاف فبل  * قلتي
 نلعن.إال اقتداء كاتباعا با١تصطفى عليو الصبلة كالسبلـ. كاهلل أعلم.
 ...قاموا ُب صعيد كاحد فسألوين فأعطيت كل كاحد مسألتو 

فاهلل ىو الغٍت! كيف ال كىو كما قاؿ: قاليوا اٌٗتذ الٌلوي كلدا سيٍبحانوي! ىيو 
! ًإٍف ًعٍندكيٍم ًمٍن سيٍلطافو ًّٔذا! أتقيوليوف اٍلغًٍتُّ! لوي ما ُب الٌسماكاًت كما ُب اأٍلٍرضً 

[ كالقوؿ بغَت العلم عيبه كعاره غَت ٤تمود ٖٔ :على الٌلًو ما ال تٍعلميوف؟! ]يونس
 دىر الداىرين!ك على فاعلو أبد اآلبدين 

(، مصر صىًعيد: كىًمٍنو) األىٍرض من كا١ترتفع، كىالتػُّرىاب، األىٍرض كىجوكالصعيد: 
 . كلعل ا١تعٌت األخَت ىو األنسب ىنا. كاهلل أعلم.اٍلوىاًسع كا١توضع

 إال كما ينقص ا١تخيط إذا أدخل البحر 
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(: فجاء ِْ/ُا٠تضر عليو السبلـ ) ِٕركل البخارم ُب قصة كرل اهلل
أٍك نٍقرتٍُتً ًُب اٍلبٍحًر فقاؿ ا٠ٍتًضري يا  ،عيٍصفيوره فوقع على حٍرًؼ الٌسًفينًة فنقر نٍقرة

ص ًعٍلًمي كًعٍلميك ًمٍن ًعٍلًم اهلًل ًإاٌل كنٍقرًة ىذا اٍلعيٍصفيوًر ًُب اٍلبٍحًر ميوسى ما نق
فعمد ا٠ٍتًضري ًإذل لٍوحو ًمٍن أٍلواًح الٌسًفينًة فنزعوي فقاؿ ميوسى قٍوـه ٛتليونا ًبغٍَتً نٍوؿو 

يع مًعي عمٍدت ًإذل سًفينًتًهٍم فخرٍقتها لًتػيٍغرًؽ أٍىلها قاؿ }أدٍل أقيٍل ًإٌنك لٍن تٍستطً 
 صرٍبا.

 يا عبادم إ٪تا ىي أعمالكم أحصيها لكم 
ٍيًو رىًقيبه عىًتيده قاؿ ربنا:   [ُٖ :]ؽ مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى

: كجاء كصفو مفصبل ُب حديث عجيب جدا لكنو ضعيف جدا  ،قلتي
علٍيًو  عٍن أيب أيمامة، أٌف الٌنيبٌ صٌلى الٌلوي  - ٖٖٕٗأيضا كىو: ما ركل الطرباين 

كسٌلم، قاؿ:"صاًحبي اٍليًمًُت أًمُته على صاًحًب الشّْماًؿ، فًإذا عًمل اٍلعٍبدي حسنة  
كتبها ًبعٍشًر أٍمثا٢ًتا، كًإذا عًمل سيّْئة، كأراد صاًحبي الشّْماًؿ أٍف يٍكتيبها قاؿ لوي 

تيٍب، كًإٍف صاًحبي اٍليًمًُت: أٍمًسٍك عٍنها، فييٍمًسكي عٍنها، فًإًف اٍستٍغفر الٌلو دٍل يكٍ 
 سكت كيًتبٍت علٍيًو".)ضعيف جدا!(

 ٍب أكفٌيكم إياىا 

                                                           
أنو كرل من األكلياء ال نيب من األنبياء. أما مرمي فمجمعه على أهنا ، ىذا الراجح ِٕ

كما أٍرسٍلنا ًمٍن قٍبًلك ًإاٌل قاؿ ربنا: . فإ٪تا األنبياء رجاؿ! )اللهم إال من شٌذ( ليسٍت نبية
[ * فالقائل بنبوة مرمي عليها َُُٗب يوسف: رًجاال نيوًحي إًلٍيًهٍم ًمٍن أٍىًل اٍلقيرل ]

السبلـ ال يلتفت إذل قولو كال إذل كبلمو. ضعوه ُب الزبلة فكله يؤخذ من قولو كيرد إال 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم!
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كاٌلًذين كفريكا أٍعما٢تييٍم كسرابو ًبًقيعةو ٭ٍتسبيوي الظٌٍمآفي ماء قاؿ ربنا: كما 
 حىٌت ًإذا جاءهي دٍل ٬ًتٍدهي شٍيئا ككجد الٌلو ًعٍندهي فوفٌاهي ًحسابوي كالٌلوي سرًيعي اٟتًٍسابً 

: "فوفٌاهي ًحسابو" أٍم جازاهي علٍيًو ُب ُّْ[ * قاؿ ُب اٞتبللُت ص ّٗ :]النور
 الدُّنٍيا.

 فمن كجد خَتا فليحمد اهلل 
 يقوؿ: اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات.

كاف رسيوؿي اهلًل صٌلى اهلل   :قالتٍ  ،عٍن عاًئشة -َّّٖركل ابن ماجٍو 
بُّ قاؿ كًإذا  ،اٍٟتٍمدي لًٌلًو اٌلًذم بًًنٍعمًتًو تًتمُّ الٌصاًٟتاتي  :علٍيًو كسٌلم ًإذا رأل ما ٭تًي

. )صحيح( :رأل ما يٍكرهي قاؿ  اٍٟتٍمدي لًٌلًو على كيلّْ حاؿو
 كمن كجد غَت ذلك فبل يلومن إال نفسو 

كقاؿ الٌشٍيطافي ١تٌا قيًضي اأٍلٍمري ًإٌف قاؿ ربنا: اعًتؼ ّٔذا الشيطاف غدا. ك 
ككعٍدتيكيٍم فأٍخلٍفتيكيٍم كما كاف رل علٍيكيٍم ًمٍن سيٍلطافو ًإاٌل أٍف  الٌلو كعدكيٍم كٍعد اٍٟتقّْ 

دعٍوتيكيٍم فاٍستجٍبتيٍم رل فبل تليوميوين كليوميوا أنٍػفيسكيٍم ما أنا ٔتيٍصرًًخكيٍم كما أنٍػتيٍم 
 .[ِِ :ٔتيٍصرًًخٌي! ]ُب إبراىيم

ـى  بًاٍبنً  ٘تىيرُّ  سىاعىةو  ًمنٍ  مىاكُب اٟتديث: "  عىلىيػٍهىا حىًسرى  ًإالَّ  ًفيهىا اهلل يىٍذكيرً  دلىٍ  آدى
)الضعيفة  ّٕلباين ٍب ضعفو، حسنو األعائشة عن( ىب حل)". القيامة يػىٍوـى 
َُ/ّْٕ.) 
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كتب اٞتاين على األلباين، ا١تدعٌو حسن السقاؼ ىداه اهلل كتابا بعنواف "تناقضات   
٣تلدات!( تكلف فيو ُب اٟتٌط على احملدث األلباين رٛتو اهلل. األلباين الواضحات" )عدة 

ٍسًلمً  أىًخيوً  عىٍورىةى  تػىتىبَّعى  مىنٍ * كُب الصحيح: "
ي
 عىٍورىتىوي  اهلل تػىتىبَّعى  كىمىنٍ ، عىٍورىتىوي  اهلل تػىتىبَّعى  ا١ت

 ".بػىٍيًتوً  جىٍوؼً  ًُب  كىلىوٍ  يػىٍفضىحيوي 
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 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 الحديث الخامس والعشرون 

أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ] عن أيب ذر رضي اهلل عنو أيضا أف ناسا من 
يا رسوؿ اهلل ذىب أىل  :كآلو كسلم قالوا للنيب صلى اهلل تعاذل كعليو كآلو كسلم

كيتصدقوف بفضوؿ ، كيصوموف كما نصـو، يصلوف كما نصلي :الدثور باألجور
، إن بكل تسبيحة صدقة؟ أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون :قاؿ. أموا٢تم

وأمر بمعروف ، وكل تهليلة صدقة، ل تحميدة صدقةوك، وكل تكبيرة صدقة
، يا رسوؿ اهلل :قالوا. وفي بضع أحدكم صدقة، ونهي عن منكر صدقة، صدقة

أكان ، أرأيتم لو وضعها في حرام: ؟ قاؿ أحدنا شهوتو كيكوف لو فيها أجرأيأٌب
 [ ركاه مسلم كان لو أجر،  ؟ فكذلك إذا وضعها في الحاللعليو وزر

 أف ناسا من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
ىم فقراء الصحابة خفاؼ ذات اليد. ىذا. كقد اختلف العلماء أيهما 
أفضل: الغٍت الشاكر أـ الفقَت الصابر؟ كا٠تبلصة: أف أفضلهم أتقاىم. ال تأثَت ُب 

 الغٌت كعدمو. إ٪تا التقول ىو ا١تعيار! 
عمرك بن العاص يقوؿ بعث ارل عن  – ُٖٕٕٗركل أٛتد بن حنبل 

خذ عليك ثيابك كسبلحك ٍب ائتٍت!  :فقاؿصلى اهلل عليو كآلو كسلم رسوؿ اهلل 
فأتيتو كىو يتوضأ فصعد ُب النظر ٍب طأطأه فقاؿ: اين أريد اف ابعثك على جيش 
فيسلمك اهلل كيغنمك كارغب لك من ا١تاؿ رغبة صاٟتة. قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل 

ا١تاؿ. كلكٍت أسلمت رغبة ُب اإلسبلـ كأف أكوف مع رسوؿ ما أسلمت من أجل 
اهلل صلى اهلل عليو ك سلم. فقاؿ يا عمرك نعم ا١تاؿ الصاحل للمرء الصاحل! 
 )صحيح على شرط مسلم( * قلت: كىذا ُب الغٍت الشاكر. أما ُب الفقَت الصابر:
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صلى رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أنًس ٍبًن ماًلكو  - ِِْٕركل الًتمذل 
كٍم ًمٍن أٍشعث أٍغرب ًذل ًطٍمرٍيًن ال يػيٍؤبوي لوي لٍو أٍقسم على الٌلًو » اهلل عليو كسلم 

 )صحيح( * كأيضا: .حسنه صًحيحه «. ألبرٌهي ًمنػٍهيمي اٍلرباءي ٍبني ماًلكو 
عٍن سٍهًل ٍبًن سٍعدو الٌساًعًدمّْ أنٌوي قاؿ مٌر رجيله  -ْْٕٔركل البخارم 

هلل عليو كسلم فقاؿ لًرجيلو ًعٍندهي جاًلسو ما رأٍييك ًُب ىذا على رسيوًؿ اهلًل صلى ا
فقاؿ رجيله ًمٍن أٍشراًؼ الٌناًس ىذا كالٌلًو حرًمّّ ًإٍف خطب أٍف يػيٍنكح كًإٍف شفع أٍف 
ييشٌفع قاؿ فسكت رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ٍبيٌ مٌر رجيله فقاؿ لوي رسيوؿي اهلًل 

ك ُب ىذا فقاؿ يا رسيوؿ اهلًل ىذا رجيله ًمٍن فيقراًء صلى اهلل عليو كسلم ما رأٍيي 
أٍف  :اٍلميٍسًلًمُت ىذا حرًمّّ ًإٍف خطب أٍف ال يػيٍنكح كًإٍف شفع أٍف ال ييشٌفع كًإٍف قاؿ

ره ًمٍن ًمٍلًء األٍرًض  ،ال ييٍسمع لًقٍولًوً  فقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ىذا خيػٍ
 ذلك: ًمٍثل ىذا. * كأشٌد كأعجب من

صلى اهلل عليو عٍن فضالة ٍبًن عيبٍيدو أٌف رسيوؿ الٌلًو  - ِِْٓركل الًتمذل 
كاف ًإذا صٌلى بًالٌناًس ٮًترُّ رًجاؿه ًمٍن قامًتًهٍم ًَب الٌصبلًة ًمن ا٠ٍتصاصًة كىيٍم كسلم  

أٍصحابي الصٌُّفًة حىٌت تقيوؿ األٍعرابي ىؤيالًء ٣تاًنُتي أٍك ٣تانيوف فًإذا صٌلى رسيوؿي الٌلًو 
ألٍحبٍبتيٍم  لٍو تٍعلميوف ما لكيٍم ًعٍند الٌلوً » اٍنصرؼ ًإلٍيًهٍم فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم 

 حسنه صًحيحه.«. أٍف تٍزداديكا فاقة كحاجة 
 يا رسوؿ اهلل  :قالوا للنيب صلى اهلل تعاذل كعليو كآلو كسلم

ىكذا نداء الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ. كيتفرع منو: نداء العلماء فإهنم 
 كرثة األنبياء. ككذلك السبلطُت الصاٟتُت فإهنم أكلو أمر ا١تؤمنُت. 

 دثور باألجور ذىب أىل ال
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الدثور: الثركة ا٢تائلة كاألمواؿ الكثَتة. كمعٌت الكبلـ: أف األغنياء سبقونا 
(: "ذىب أٍىلي ُِّ/ُإذل الدرجات العلى عند اهلل. * كُب لفظو للشيخُت )خ 

الدُّثيوًر ًمن األٍمواًؿ بًالٌدرجاًت اٍلعيبل كالٌنًعيًم اٍلميًقيًم". كىذا ظنّّ منهم. كذلك ألف 
 :]األنعاـ تعاذل قاؿ: كًلكيل  درجاته ٦تٌا عًمليوا كما ربُّك ًبغاًفلو عٌما يٍعمليوفاهلل 

 [ * لكن األمر كما ركل ُِّ
صلى اهلل عليو عٍن أىًب ىيرٍيرة قاؿ كاف رسيوؿي الٌلًو  - ْٖٗٔركل مسلم 

ىذا ًسَتيكا » يًسَتي ًَب طرًيًق مٌكة فمٌر على جبلو ييقاؿي لوي ٚتيٍدافي فقاؿ كسلم 
الٌذاًكريكف الٌلو  » قاليوا كما اٍلميفرّْديكف يا رسيوؿ الٌلًو قاؿ «. ٚتيٍدافي سبق اٍلميفرّْديكف 

 ]ا١تفرد: الذل انفرد بأمر كجعلو شغلو الشاغل[«. كًثَتا كالٌذاًكراتي 
 يصلوف كما نصلي كيصوموف كما نصـو كيتصدقوف بفضوؿ أموا٢تم 

لصبلة خَت أعماؿ ا١تسلمُت. ٍب ثٌت قدـ الصبلة على الصـو كالصدقة ألف ا
بالصـو فإنو ال مثل لو. أما الصدقة فإف إطعاـ الطعاـ من أفضل اإلسبلـ. كاهلل 

 ا١تستعاف كعليو التكبلف.
قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو  :قاؿ ،عٍن ثٍوباف -ِٕٕركل ابن ماجٍو 

اًفظي على  ،ٍعماًلكيمي الٌصبلةي كاٍعلميوا أٌف خٍَت أ ،كلٍن ٖتيٍصيوا ،اٍستًقيميوا :كسٌلم كال ٭تي
 اٍلويضيوًء ًإالٌ ميٍؤًمنه. )صحيح(

صلى اهلل عليو عٍن أىًب أيمامة قاؿ أتٍيتي رسيوؿ الٌلًو  - ِِِّركل النسائي 
«. علٍيك بًالٌصٍوـً فًإنٌوي ال ًمٍثل لوي » فقيٍلتي ميٍرًِن بًأٍمرو آخيذيهي عٍنك. قاؿ كسلم 

 )صحيح(
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أٌف رجيبل رًضي الٌلوي عنػٍهيما  عٍن عٍبًد اهلًل ٍبًن عٍمروك -ُِركل البخارم 
كتٍقرأي ، تيٍطًعمي الطٌعاـ: قاؿ؟ أمُّ اإًلٍسبلـً خيػٍره : سأؿ الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم

 كمٍن دٍل تٍعًرٍؼ. الٌسبلـ على مٍن عرٍفت
 أكليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقوف  :قاؿ

عليو الصبلة كالسبلـ. حىت ُب القتاؿ  فيو تسلية اٟتزين. كىو دأب النيب
 يسلي أصحابو.

أٌف عيمر ٍبن ا٠ٍتطٌاًب جاء يٍوـ ا٠ٍتٍندًؽ بٍعد ما غربًت  -ٔٗٓركل البخارم 
الٌشٍمسي فجعل يسيبُّ كيٌفار قيرٍيشو قاؿ يا رسيوؿ اهلًل ما ًكٍدتي أيصلّْي اٍلعٍصر حىٌت 

يو كسلم كالٌلًو ما صٌلٍيتيها فقيٍمنا ًإذل كادًت الٌشٍمسي تٍغريبي قاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل عل
بيٍطحاف فتوٌضأ لًلٌصبلًة كتوٌضٍأنا ٢تا فصٌلى اٍلعٍصر بٍعد ما غربًت الٌشٍمسي ٍبيٌ صٌلى 

 بٍعدىا اٍلمٍغًرب.
 إف بكل تسبيحة صدقة 

 بدأ بالتسبيح! فتنبٍو! كال عجب! فإنو ذكر ا١تبلئكة كعباد اهلل الصاٟتُت.
صلى اهلل عليو كسلم عٍن أىًب ذر  أٌف رسيوؿ الٌلًو  - َُُٕركل مسلم 

ما اٍصطفى الٌلوي ًلمبلًئكًتًو أٍك لًًعباًدًه سيٍبحاف الٌلًو » سيًئل ألُّ اٍلكبلـً أٍفضلي قاؿ 
 «.كًْتٍمًدًه 

 السَّمىاكىاتي  لىوي  تيسىبّْحي }قاؿ ربنا: كالتسبيح ذكر ٚتيع ا١تخلوقات، كما 
 تػىٍفقىهيوفى  الى  كىلىًكنٍ  ًْتىٍمًدهً  ييسىبّْحي  ًإالَّ  شىٍيءو  ًمنٍ  كىًإفٍ  ًفيًهنَّ  كىمىنٍ  ضي كىاأٍلىرٍ  السٍَّبعي 

. أما حديث تسبيح الضفدع [ْْ: اإلسراء{ ] غىفيورنا حىًليمنا كىافى  ًإنَّوي  تىٍسًبيحىهيمٍ 
 فضعفو الشيخ األلباين رٛتو اهلل.

 ككل تكبَتة صدقة 
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ألفاظ الشكر! كاهلل تعاذل ٭تب أف ثٌت بالتكبَت! كال عجب. فإنو من 
 ُب يـو فرحتنا يـو العيد. ْٕيشكر! كلذلك أمرنا أف نكثر من التكبَت

 ،.. كرفع علٍيًهٍم آدـ يٍنظيري ًإلٍيًهمٍ .(:ُّٓ/ٓكُب أثر ضعيف ركاه أٛتد )
ربّْ لٍوال سٌوٍيت بٍُت  :فقاؿ ،كديكف ذًلك ،كحسن الصُّورةً  ،فرأل اٍلغًٍتٌ كاٍلفًقَت

  .ًإينّْ أٍحبٍبتي أٍف أيٍشكر :؟ قاؿ ًعباًدؾ
عًن الٌنيًبّْ  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ  -ّّْٖركل البخارم 

ـي فيقيوؿي لبٌػٍيك كسٍعدٍيك كا٠ٍتيػٍري ُب  :صلى اهلل عليو كسلم قاؿ يقيوؿي الٌلوي تعاذل يا آد
يدٍيك فيقيوؿي أٍخرًٍج بٍعث الٌناًر قاؿ كما بٍعثي الٌناًر قاؿ ًمٍن كيلّْ أٍلفو ًتٍسعًمئةو 
كًتٍسعة كًتٍسًعُت فًعٍندهي يًشيبي الٌصًغَتي كتضعي كيلُّ ذاًت ٍٛتلو ٍٛتلها كترل الٌناس 

يا رسيوؿ اهلًل كأيُّنا ذًلك  :ًبسيكارل كلًكٌن عذاب اهلًل شًديده قاليوا سيكارل كما ىيمٍ 
اٍلواًحدي قاؿ أٍبًشريكا فًإٌف ًمٍنكيٍم رجيله كًمٍن يٍأجيوج كمٍأجيوج أٍلفه ٍبيٌ قاؿ كاٌلًذم 

وا ثػيليث نٍفًسي بًيًدًه ًإينّْ أٍرجيو أٍف تكيونيوا ريبيع أٍىًل اٍٞتٌنًة فكبٌػٍرنا فقاؿ أٍرجيو أٍف تكيوني 
أٍىًل اٍٞتٌنًة فكبٌػٍرنا فقاؿ أٍرجيو أٍف تكيونيوا ًنٍصف أٍىًل اٍٞتٌنًة فكبٌػٍرنا فقاؿ ما أنٍػتيٍم ًُب 

أٍك كشعرةو بٍيضاء ُب ًجٍلًد ثٍورو  ،الٌناًس ًإاٌل كالٌشعرًة الٌسٍوداًء ُب ًجٍلًد ثٍورو أبٍيض
: فهذا شكره هلل تعاذل بالتكبَت.  أٍسود! * قلتي

 دة صدقة ككل ٖتمي

                                                           
(: أما صفتو فأصح ما كرد فيو ِٕ/ِكأصح ألفاظو ما ذكر صاحب سبل السبلـ ) ْٕ

ما ركاه عبد الرازؽ عن سلماف بسند صحيح "قاؿ: كربكا: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب  
كبَتا" كقد ركم عن سعيد بن جبَت ك٣تاىد كابن أيب ليلى كقوؿ الشافعي كزاد فيو "كهلل 

 اٟتمد".



  - ٖٔ8 - 
 

]ُب  كًإٍذ تأٌذف ربُّكيٍم لًئٍن شكٍرًبيٍ ألزًيدٌنكيمٍ قاؿ ربنا: التحميد من الدعاء. 
 [ فكأف اٟتامد يقوؿ: رب زدين نعمة. كاهلل أعلم.ٕ :إبراىيم

جاًبر ٍبن عٍبًد الٌلًو رضى اهلل عنهما يقيوؿي أف  – ُُّٕركل الًتمذل 
أٍفضلي الذٍّْكًر ال إًلو ًإاٌل الٌلوي كأٍفضلي » وؿي يقي صلى اهلل عليو كسلم ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو 
 .حسنه غرًيبه «. الدُّعاًء اٍٟتٍمدي لًٌلًو 

 ككل هتليلة صدقة 
 :قاؿ ،( عٍن أيب ذر  ُِْٕٖركل أٛتد )! كما التهليل سيد اٟتسنات

 :قاؿ .ًإذا عًمٍلت سيّْئة فأٍتًبٍعها حسنة ٍ٘تحيها :قاؿ .أٍكًصًٍت  ،يا رسيوؿ اهللً  :قػيٍلتي 
ًىي أٍفضلي اٍٟتسناًت.  :أًمن اٍٟتسناًت ال إًلو ًإاٌل الٌلوي ؟ قاؿ ،يا رسيوؿ اهللً  :قػيٍلتي 

 )حسن لغَته كىذا إسناد ضعيف ٞتهالة أشياخ ِشر بن عطية(
 كهني عن منكر صدقةعركؼ صدقة ا١تكأمر ب

ىكذا ُب بعض رايات مسلم: بتعريف "ا١تعركؼ" كتنكَت "منكر". كُب 
قىةه كىنػىٍهىه عىًن اٍلميٍنكىًر ُٖٓ/ِتعريف كليهما )لفظ ١تسلم ب (: "كىأىٍمره بًاٍلمىٍعريكًؼ صىدى

قىةه". * كُب لفظ ألٛتد بتنكَت كليهما ) قىةن ُٕٔ/ٓصىدى  ،(: "كىأىٍمرو ٔتىٍعريكؼو صىدى
قىةن".  كىنػىٍهيو عىٍن ميٍنكىرو صىدى

". أمره بالتوحيد األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ٫تا مادة "ال إلو إال اهللك 
كهنيه عن الشرؾ! كقد مدح اهلل تعاذل من ينصره تعاذل بالقياـ ّٔما فقاؿ: كليٍنصيرٌف 

( اٌلًذين ًإٍف مٌكٌناىيٍم ُب اأٍلٍرًض أقاميوا َْالٌلوي مٍن يٍنصيريهي ًإٌف الٌلو لقًومّّ عزًيزه )
 ]ُب اٟتج[ كًر كلًٌلًو عاًقبةي اأٍليميورً الٌصبلة كآتويا الزٌكاة كأمريكا بًاٍلمٍعريكًؼ كهنٍوا عًن اٍلمينٍ 

 كهني عن منكر صدقة 
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ركل أٛتد ! شهَت رجل كبَتصدر عن النهي عن منكر : كمن الثقيل
قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو  :أٌف أبا سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًٌم قاؿ ،( عًن اٍٟتسنً ُُٖٕٔ)

كىذا  ،ال ٯتٍنعٌن رجيبل مهابةي الٌناًس أٍف يقيـو ًْتق  ًإذا عًلموي. )مرفوعو صحيح :كسٌلم
 إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد(

الشرؾ هني عن كالنهي عن ا١تنكر موجود ُب قولنا: ال إلو إال اهلل. فإف نفي 
 أكرب منكر.

 كُب بضع أحدكم صدقة 
مضى. كال بأس. ال إخالك إال أف يكوف ىذا أعجب إليك من كل ما 

فإف الرجاؿ ٣تبولة على حب النساء ككذا العكس! فبل تعجب ٔتا ركل ابن حباف 
أنطأي  :أنٌوي ًقيل لوي  ،عٍن رسيوًؿ الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ،عٍن أيب ىيرٍيرة -َِْٕ

ميطٌهرة  فًإذا قاـ عٍنها رجعتٍ  ،كاٌلًذم نٍفًسي بًيًدًه دٍٛتا دٍٛتا ،نعمٍ  :ُب اٍٞتٌنًة ؟ قاؿ
 ًبٍكرا. )إسناد حسن. كدراج كىو بن ٝتعاف صدكؽ(

 :ًٝتٍعتي ًإٍبراًىيم يقيوؿي  :قاؿ ،عٍن أيب بٍلج -ُّْْٓكركل ابن أيب شيبة 
ٌ  ،فتػيٍنشأي لوي الٌشٍهوةي  ،فيٍلتًفتي فيٍنظيري الٌنٍظرة :قاؿ ،كال كلده  ،ُب اٍٞتٌنًة ًٚتاعه ما شاؤيكا ٍبي

 لوي شٍهوةه أيٍخرل. يٍنظيري الٌنٍظرة فتػيٍنشأي 
(: قاؿ بٍعضيهيٍم: ًَب اٍٞتٌنًة ًٚتاعه! كال يكيوفي كلده. ُُ/َُكقاؿ الًتمذل )

. اًىدو كًإٍبراًىيم الٌنخًعىّْ  ىكذا ريًكل عٍن طاكيسو ك٣تي
 يا رسوؿ اهلل أيأٌب أحدنا شهوتو كيكوف لو فيها أجر ؟  :قالوا
يفهم الطالب من   فيما دل، بل تستحٌب على جواز مراجعة الشيخ دليله 

 كبلـ الشيخ.
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أٌف  -َُّ(: باب من ٝتع شيئا فراجع حىت يعرفو. ّٕ/ُكقاؿ البخارم )
عاًئشة زٍكج الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم كانٍت ال تٍسمعي شٍيئا ال تٍعرًفيوي ًإاٌل راجعٍت 

قالٍت  مٍن حيوًسب عيذّْب :كأٌف الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ،ًفيًو حىٌت تٍعرًفوي 
اسبي ًحسابا يًسَتا{ فقاؿ :عاًئشةي فقيٍلتي أك لٍيس يقيوؿي الٌلوي تعاذل : }فسٍوؼ ٭تي

 كلًكٍن مٍن نيوًقش اٟتًٍساب يٍهًلٍك.، ًإ٪ٌتا ذًلك اٍلعٍرضي 
 قاؿ أرأيتم لو كضعها ُب حراـ أكاف عليو كزر ؟ 

و كال كمن اٟتراـ فيو: نكاح ا١تتعة! ككبلـ الشيعة ُب ا١تسألة ال يلتفت إلي
 يعٌوؿ عليو كال خَت فيو كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم!

 كمن اٟتراـ فيو أيضا: نكاح الشغار. سواء با١تهر أك بغَته. فتنبٍو كال تغًٌت!
عًن اٍبًن عيمر رًضى الٌلوي عنػٍهيما أٌف رسيوؿ اهلًل  -ُُِٓركل البخارم 

أٍف ييزكّْج الٌرجيلي ابٍنتوي على أٍف : غاري كالشّْ ، صلى اهلل عليو كسلم هنى عًن الشّْغارً 
 .  ييزكّْجوي اآلخري ابٍنتوي لٍيس بٍينهيما صداؽه

: فقولو "ليس بينهما صداؽ" ليس من كبلـ النيب عليو الصبلة  * قلتي
لذلك  ، كىو نافع موذل ابن عمر رٛتهما اهلل.إ٪تا ىو كبلـ بعض الركاة، ك كالسبلـ

غار ال ٬توز كلو مع الصداؽ! فعلة التحرمي ليس رجح احملققوف ا١تتأخركف أف الش
 كاهلل تعاذل أعلم.، ٤تصورة ُب عدـ الصداؽ

 فكذلك إذا كضعها ُب اٟتبلؿ كاف لو أجر
ىذا دليل على صحة كجواز القياس. لكن القياس مع الفارؽ فهو مذمـو 
غَت مقبوؿ فتنبٍو! كعليو ٭تمل قوؿ من قاؿ: القياس شٌر! كأكؿ من قاس: إبليس. 
قاؿ تعاذل إخبارا عن قاؿ ىذا الرجيم ا٠تبيث: قاؿ أنا خيػٍره ًمٍنوي خلٍقتًٍت ًمٍن نارو 

 [ٕٔ :]ص كخلٍقتوي ًمٍن ًطُتو 
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 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث السادس والعشرون 

كل : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :] عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
تعدل بين اثنين ، كل يوم تطلع فيو الشمس سالمى من الناس عليو صدقة

، وتعين الرجل في دابتو فتحملو عليها أو ترفع لو عليها متاعو صدقة، صدقة
وتميط ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة

 [ ركاه البخارم كمسلم األذى عن الطريق صدقة
 كل سبلمى من الناس عليو صدقة كل يـو تطلع فيو الشمس 

(: "ييٍصًبحي على كيلّْ سيبلمى ًمٍن أحدًكيٍم صدقةه". ُٖٓ/ِكُب لفظو ١تسلم )
سبلمى كىو ا١تفصل. ٬تب عليو أف يتصدؽ عنهٌن ُب كل  َّٔككل إنساف لو 

 يـو شكرا هلل عز كجل. 
يقيوؿي ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى اهلل  ،أيب بيرٍيدةعن  -ِِْٓعند أيب داكد 

مٍفًصبل فعلٍيًو أٍف يتصٌدؽ  ،ُٕٓب اإًلٍنساًف ثبلثي ًمائةو كًستُّوف :يقيوؿي  ،عليو كسلم
النُّخاعةي ًُب  :كمٍن ييًطيقي ذًلك يا نيبٌ اهلًل ؟ قاؿ :عٍن كيلّْ مٍفًصلو ًمٍنوي ًبصدقةو قاليوا

                                                           
دخل : عٍن عٍبًد الٌلًو قاؿ ِْٕٓعبة ُب العهد اٞتاىلي. ركل مسلم كالكعدد أصناـ   ٕٓ

نيصيبا فجعل يٍطعينيها بًعيودو كاف بًيًدًه  َّٔالٌنًبُّ صلى اهلل عليو كسلم مٌكة كحٍوؿ اٍلكٍعبًة 
كما كيقيوؿي )جاء اٍٟتقُّ كزىق اٍلباًطلي ًإٌف اٍلباًطل كاف زىيوقا( )جاء اٍٟتقُّ كما يػيٍبًدئي اٍلباًطلي 

 يٍوـ اٍلفٍتًح.: ييًعيدي( زاد اٍبني أىًب عيمر
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ٕتيٍزًئيك.  ٌٕٔشٍيءي تينحّْيًو عًن الطٌرًيًق فًإٍف دٍل ًٕتٍد فرٍكعتا الضُّحىكال ،اٍلمٍسًجًد تٍدًفنيها
 )صحيح(

 تعدؿ بُت اثنُت صدقة 
قاؿ رسيوؿي  :قاؿ ،عٍن أيب الٌدٍرداءً  ،عٍن أيْـّ الٌدٍرداءً  -ُْٗٗعند أيب داكد 

أال أيٍخربيكيٍم بًأٍفضل ًمٍن درجًة الصّْياـً كالٌصبلًة كالٌصدقًة ؟  :اهلًل صلى اهلل عليو كسلم
كفسادي ذاًت اٍلبٍُتً اٍٟتالًقةي.  ،ًإٍصبلحي ذاًت اٍلبٍُتً  :يا رسيوؿ اهلًل قاؿ ،بلى :قاليوا

 )صحيح(
 [َُ :اٟتجراتُب ًإ٪ٌتا اٍلميٍؤًمنيوف ًإٍخوةه فأٍصًلحيوا بٍُت أخوٍيكيٍم ]قاؿ ربنا: 

 رجل ُب دابتو فتحملو عليها كتعُت ال
عٍن عٍبًد الٌلًو ٍبًن عيمر أٌف رجيبل ًمن األٍعراًب لًقيوي  - ٕٕٔٔركل مسلم 

 ًبطرًيًق مٌكة 
فسٌلم علٍيًو عٍبدي الٌلًو كٛتلوي على ًٛتارو كاف يرٍكبيوي كأٍعطاهي ًعمامة كانٍت على رٍأًسًو 

هيمي األٍعرابي كًإنٌػهيٍم يٍرضٍوف بًاٍليًسًَت. فقاؿ فقاؿ اٍبني ًدينارو فقيٍلنا لوي أٍصلحك الٌلوي ًإنػٌ 
                                                           

ركعة  ََّكاف الشيخ ا١تقدسي صاحب عمدة األحكاـ يصلي الضحى كل يـو   ٕٔ
عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو قىاؿى اتػَّبػىٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  -ُٔٗوذتُت. ١تاذا؟ * ركل النسائي با١تع

ًمًو فػىقيٍلتي أىٍقرًٍئًٌت يىا رىسيوؿى اللًَّو  صلى اهلل عليو كسلم كىىيوى رىاًكبه فػىوىضىٍعتي  يىًدل عىلىى قىدى
. فػىقىاؿى  لىٍن تػىٍقرىأى شىٍيئنا أىبٍػلىغى ًعٍندى اللًَّو ًمٍن )قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ اٍلفىلىًق( » سيورىةى ىيودو كىسيورىةى ييوسيفى

: كيٍنتي أىقيودي ( ُِّٕٗصحيح! *** كلفظ أٛتد )«. كى )قيٍل أىعيوذي بًرىبّْ النَّاًس(  قىاؿى
يػٍرى  : يىا عيٍقبىةي أىالى أيعىلّْميكى خى ًبرىسيوًؿ اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىاًحلىتىوي ًُب السَّفىًر، فػىقىاؿى

: قيٍل أىعيوذي بًرىبّْ اٍلفىلىًق كىقيٍل أىعيوذي بًرىبّْ النَّاًس فػى  : بػىلىى. قىاؿى لىمَّا نػىزىؿى سيورىتػىٍُتً قيرًئػىتىا ؟ قػيٍلتي
: كىٍيفى تػىرىل يىا عيٍقبىةي ؟ )إسناد صحيح( اًة، قىاؿى  صىلَّى ًًّٔمىا صىبلىةى اٍلغىدى
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صلى اهلل عٍبدي الٌلًو ًإٌف أبا ىذا كاف كيٌدا لًعيمر ٍبًن ا٠ٍتطٌاًب كًإِنّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو 
 «.ًإٌف أبٌر اٍلربّْ ًصلةي اٍلولًد أٍىل كيدّْ أبًيًو » يقيوؿي عليو كسلم 

 أك ترفع لو عليها متاعو صدقة 
 (:َٓ/ُبركاب دابتو خدمة لو. * قاؿ ُب إحياء علـو الدين ) أك تأخذ

قاؿ الشعيب: صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليو بغلتو لَتكبها فجاء ابن 
صلى اهلل عليو كآلو عباس فأخذ بركابو فقاؿ زيد: خٌل عنو يا ابن عم رسوؿ اهلل 

فقبل زيد بن  .اءىكذا أمرنا أف نفعل بالعلماء كالكرب  فقاؿ ابن عباس: .كسلم
 .صلى اهلل عليو كآلو كسلمثابت يده كقاؿ: ىكذا أمرنا أف نفعل بأىل بيت نبينا 

)قاؿ العراقي: حديث أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت كقولو "ىكذا أمرنا أف 
نفعل بالعلماء" أخرجو الطرباين كاٟتاكم كالبيهقي ُب ا١تدخل إال أهنم قالوا ىكذا 

 نفعل قاؿ اٟتاكم صحيح اإلسناد على شرط مسلم(
 كالكلمة الطيبة صدقة 

[ َُ :]ُب فاطر كاٍلعملي الٌصاًلحي يٍرفعيوي  ًإلٍيًو يٍصعدي اٍلكًلمي الطٌيّْبي قاؿ ربنا: 
(: أم: يٍعلموي. كىيو ال إلو إاٌل الٌلو ك٨ٍتوىا "كاٍلعمل ُُٖ) اٞتبللُتقاؿ ُب * 

 الٌصاًلح يٍرفعوي" أم: يٍقبلوي.
 كبكل خطوة ٘تشيها إذل الصبلة صدقة 

بل ىي الرافعة للدرجات مكفرة للسيئات! حىت ٮتتصم فيو ا١تؤل األعلى.  
عٍن ميعاًذ ٍبًن جبلو رضى اهلل  -ّّْٓيب ركاه الًتمذل جاء ُب حديث عجكما 

ذات غداةو عٍن صبلًة صلى اهلل عليو كسلم اٍحتيًبس عٌنا رسيوؿي الٌلًو : عنو قاؿ
الصٍُّبًح حىٌت ًكٍدنا نًتاءل عٍُت الٌشٍمًس فخرج سرًيعا فثػيوّْب بًالٌصبلًة فصٌلى رسيوؿي 

على » ٕتٌوز ًَب صبلتًًو فلٌما سٌلم دعا ًبصٍوتًًو قاؿ لنا ك صلى اهلل عليو كسلم الٌلًو 
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ٌ قاؿ «. مصافّْكيٍم كما أنٍػتيٍم  ٌ اٍنفتل ًإلٍينا ٍبي أما ًإِنّْ سأيحدّْثيكيٍم ما حبسًٌت عٍنكيمي » ٍبي
اٍلغداة ًإِنّْ قيٍمتي ًمن الٌلٍيًل فتوٌضٍأتي كصٌلٍيتي ما قيدّْر ذًل فنعٍستي ًَب صبلًتى حىٌت 

ٌمدي. قػيٍلتي لبٌػٍيك اٍستٍثق ٍلتي فًإذا أنا ًبرىبّْ تبارؾ كتعاذل ًَب أٍحسًن صيورةو فقاؿ يا ٤تي
. * قاؿ ًفيم ٮٍتتًصمي اٍلمؤلي األٍعلى قػيٍلتي ال أٍدرًل. قا٢تا ثبلثا قاؿ فرأيٍػتيوي كضع   ربّْ

عرٍفتي فقاؿ كٌفوي بٍُت كًتفٌى حىٌت كجٍدتي بٍرد أناًمًلًو بٍُت ثٍدىيٌ فتجٌلى ذًل كيلُّ شٍىءو ك 
ٌمدي. قػيٍلتي لبٌػٍيك ربّْ قاؿ ًفيم ٮٍتتًصمي اٍلمؤلي األٍعلى قػيٍلتي ًَب اٍلكٌفاراًت قاؿ ما  يا ٤تي
ىيٌن قػيٍلتي مٍشىي األٍقداـً ًإذل اٍٞتماعاًت كاٞتٍيليوسي ًَب اٍلمساًجًد بٍعد الٌصلواًت 

ـي  الطٌعاـً كًلُتي اٍلكبلـً كالٌصبلةي  كًإٍسباغي اٍلويضيوًء ًَب اٍلمٍكريكىاًت. قاؿ ًفيم قػيٍلتي ًإٍطعا
ـه. * قاؿ سٍل. قػيٍلتي الٌلهيٌم ًإِنّْ أٍسأليك ًفٍعل ا٠ٍتٍَتاًت كتٍرؾ  بًالٌلٍيًل كالٌناسي نًيا
اٍلميٍنكراًت كحيٌب اٍلمساًكًُت كأٍف تٍغًفر ذًل كتٍرٛتًٌت كًإذا أرٍدت ًفٍتنة قٍوـو فتوٌفًٌت غٍَت 

بُّك كحيٌب عملو ييقرّْبي ًإذل حيبّْك مٍفتيوفو أٍسأليك حيٌبك كحيٌب م قاؿ رسيوؿي «. ٍن ٭تًي
حسنه صًحيحه. «. ًإهٌنا حقّّ فاٍدريسيوىا ٍبيٌ تعٌلميوىا » صلى اهلل عليو كسلم الٌلًو 

ٌمد ٍبن ًإٍٝتاًعيل عٍن ىذا اٍٟتًديًث فقاؿ ىذا حًديثه حسنه صًحيحه. : سأٍلتي ٤تي
 )صحيح(

 ك٘تيط األذل عن الطريق صدقة 
 ا إماطة األذل عن ا١تساجد كتطيبها من ٚتيع الوسائخ كالقاذكرات.ككذ

صلى اهلل عليو رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة  ّٖٔٔركل مسلم 
 مٌر رجيله » كسلم 

يػيٍؤًذيًهٍم. ًبغيٍصًن شجرةو على ظٍهًر طرًيقو فقاؿ كالٌلًو ألي٨تٌُّْت ىذا عًن اٍلميٍسًلًمُت ال 
 «ة فأيٍدًخل اٍٞتنٌ 
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» قاؿ صلى اهلل عليو كسلم عٍن أىًب ذر  عًن الٌنًبّْ  - ُُِٔركل مسلم 
اطي  عيرًضٍت علٌى أٍعماؿي أيٌمىًت حسنيها كسيّْئيها فوجٍدتي ًَب ٤تاًسًن أٍعما٢ًتا األذل ٯتي

 «.عًن الطٌرًيًق ككجٍدتي ًَب مساًكل أٍعما٢ًتا النُّخاعة تكيوفي ًَب اٍلمٍسًجًد ال تيٍدفني 
قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى  :قاؿ ،عٍن أيب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ  -ٕٕٓركل ابن ماجٍو 

بٌت الٌلوي لوي بٍيتا ُب اٍٞتٌنًة. )ُب  ،مٍن أٍخرج أذل ًمن اٍلمٍسًجدً  :اهلل علٍيًو كسٌلم
فإف فيو سلماف بن يسار كىو ابن أيب مرمي دل  .الزكائد: إسناده فيو انقطاع كلُت

ك٤تمد بن صاحل فيو لُت( قلت: لكنو عمله صاحل مطلوب  .يسمع عن أيب سعيد
كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا  ببل شك. كاٟتمد هلل.

 من النعم!
 
 الحديث السابع والعشرون 
اس بن ٝتعاف رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم ] عن النوٌ 

وكرىت أن يطلع عليو ، واإلثم ما حاك في نفسك، البر حسن الخلق: قاؿ
 .[ ركاه مسلم الناس

] أتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :كعن كابصة بن معبد رضي اهلل عنو قاؿ
البر ما اطمأنت ، إستفت قلبك :قاؿ. نعم :؟ قلتجئت تسأل عن البر :فقاؿ

، وتردد في الصدرواإلثم ما حاك في النفس ، إليو النفس واطمأن إليو القلب
 .[ وإن أفتاك الناس وأفتوك

 حديث حسن ركيناه ُب مسندم اإلمامُت أٛتد بن حنبل كالدرامي بإسناد حسن
 اس بن ٝتعاف النوٌ 



  - ٔٗٙ - 
 

. أخرج لو مسلم. كدل ٮترج لو ، سكن الشاـىو كبلىب ك يقاؿ أنصارل
للحافظ البخارم إال ُب األدب ا١تفرد. كإليو اإلشارة بػ"خد" ُب تقريب التهذيب 

 ابن حجر.
كالنٌواس: بتشديد الواك كما ُب التقريب، فليس مثل أبو نواس بضم النوف 

 كبغَت تثقيل. 
 الرب حسن ا٠تلق 

ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل  :قالتٍ  ،عٍن عاًئشة رًٛتها الٌلوي  -ْٖٕٗعند أيب داكد 
 ًإٌف اٍلميٍؤًمن لييٍدرًؾي ًْتيٍسًن خيليًقًو درجة الٌصائًًم اٍلقائًًم.  :صلى اهلل عليو كسلم يقيوؿي 

"ًإٌف  -ْٖٔٔكلفظ أٛتد من حديث ابن عمرك عليو السبلـ أفضل كىو: 
ككرـً  ،ًْتيٍسًن خيليًقوً  ،اٍلميٍسًلم اٍلميسدّْد لييٍدرًؾي درجة الٌصٌواـً اٍلقٌواـً ًبآياًت اهللً 

 ضرًيبًتًو". )صحيح(
 ما حاؾ ُب نفسك كاإلٍب 

عًن الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم  ،عٍن أيب الٌدٍرداءً  -ْٕٗٗعند أيب داكد 
 ما ًمٍن شٍيءو أٍثقلي ًُب اٍلًميزاًف ًمٍن حيٍسًن ا٠ٍتيليًق. )صحيح( :قاؿ

 ككرىت أف يطلع عليو الناس 
صٌلى الٌلوي  أنٌوي قاؿ لًلٌنيبّْ  ،عٍن سًعيًد بن يزًيد األٍزًدمّْ  -َْٔٓركل الطرباين 

كما تٍستًحي   ،أيكًصيك أٍف تٍستًحي ًمن الٌلًو عٌز كجلٌ  :قاؿ ،أٍكًصًٍت  :علٍيًو كسٌلم
 )صحيح( .ًمن الٌرجيًل الٌصاًلًح ًمٍن قٍوًمك
 كعن كابصة بن معبد 
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ك كاف صاٟتا بكاء! توُب بػالرقة.  ،أبو سادل األسدل كفد سنة تسعىو 
رضي اهلل تعاذل عنو. كسؤالو ُب ىذا اٟتديث دليل على صبلحو كالئق بكثرة 

 بكاءه.
 جئت تسأؿ عن الرب ؟  :أتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ

ىذا من عبلمات النبوة. إذ علم النيب عليو الصبلة كالسبلـ بنيتو ُب ٣تيئو 
ه ّٔا. كال شٌك إف ذلك من كحي اهلل تعاذل. كما حدث ُب قصة فتح إليو ك١تا ٮتربٍ 

مٍن دخل دار أىًب » .. قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: .(:َُٕ/ٓمكة ركاىا مسلم )
فقالًت األٍنصاري بٍعضيهيٍم لًبٍعضو أٌما الٌرجيلي فأٍدركٍتوي رٍغبةه ًَب «. سيٍفياف فهيو آًمنه 

قاؿ أبيو ىيرٍيرة: كجاء اٍلوٍحىي ككاف ًإذا جاء اٍلوٍحىي ال ٮٍتفى قٍريًتًو كرٍأفةه ًبعًشَتتًًو. 
حىٌت صلى اهلل عليو كسلم علٍينا فًإذا جاء فلٍيس أحده يٍرفعي طٍرفوي ًإذل رسيوًؿ الٌلًو 
يا » صلى اهلل عليو كسلم يٍنقًضى اٍلوٍحىي فلٌما اٍنقضى اٍلوٍحىي قاؿ رسيوؿي الٌلًو 

قػيٍلتيٍم أٌما الٌرجيلي فأٍدركٍتوي رٍغبةه ًَب » لبٌػٍيك يا رسيوؿ الٌلًو قاؿ قاليوا «. مٍعشر األٍنصاًر 
كبٌل ًإِنّْ عٍبدي الٌلًو كرسيوليوي ىاجٍرتي ًإذل الٌلًو » قاليوا قٍد كاف ذاؾ. قاؿ «. قٍريًتًو 

كالٌلًو ما  فأٍقبليوا ًإلٍيًو يٍبكيوف كيقيوليوف«. كًإلٍيكيٍم كاٍلمٍحيا ٤ٍتياكيٍم كاٍلمماتي ٦تاتيكيٍم 
» صلى اهلل عليو كسلم قػيٍلنا اٌلًذل قػيٍلنا ًإاٌل الضٌّْن بًالٌلًو كًبرسيولًًو. فقاؿ رسيوؿي الٌلًو 

قاًنكيٍم كيٍعًذراًنكيٍم   «.ًإٌف الٌلو كرسيولوي ييصدّْ
 إستفت قلبك! 

ىذا عجيب! كيف يستفىت القلب كالقلوب ٥تتلفة. صاٟتة كطاٟتة. ٢تذا 
: ىذا رٛتو اهلل من تبلميذ الشيخ األلباينحفظو اهلل النصر قاؿ الشيخ كليد سيف 

 حديث مردكد ضعيف سندا كمتنا. كيأٌب الكبلـ عليو إف شاء اهلل.
 الرب ما اطمأنت إليو النفس كاطمأف إليو القلب 
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عٍن أىًب اٍٟتٍوراًء الٌسٍعًدلّْ قاؿ  - َِٖٕكما ركل الًتمذل ُب الصدؽ 
قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ما حًفٍظت ًمٍن رسيوًؿ الٌلًو قػيٍلتي لًٍلحسًن ٍبًن عًلى  
دٍع ما يرًيبيك ًإذل ما ال يرًيبيك فًإٌف » صلى اهلل عليو كسلم حًفٍظتي ًمٍن رسيوًؿ الٌلًو 

 كًَب اٍٟتًديًث ًقٌصةه. كىو حسنه صًحيحه.«. الصٍّْدؽ طيمٍأنًينةه كًإٌف اٍلكًذب رًيبةه 
 كاإلٍب ما حاؾ ُب النفس كتردد ُب الصدر 

 فإذا ترددنا ُب صدكرنا فلنًتٍؾ األمر! 
عٍن عيٍقبة ٍبًن اٍٟتاًرًث أنٌوي تزٌكج ابٍنة أليب ًإىاًب ٍبًن  -ٖٖركل البخارم 

 عزًيزو فأتٍتوي اٍمرأةه فقالٍت ًإينّْ قٍد أٍرضٍعتي عيٍقبة كاٌليًت تزٌكج ًّٔا فقاؿ ٢تا عيٍقبةي ما أٍعلمي 
كال أٍخربًٍتًٍت فرًكب ًإذل رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم بًاٍلمًدينًة  ،أٌنًك أٍرضٍعًتًٍت 

ففارقها عيٍقبةي ؟! فقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم كٍيف كقٍد ًقيل ،فسألوي 
 كنكحٍت زٍكجا غٍَتهي.

تعاذل أعلم قاؿ العلماء: ىذا على سبيل التورٌع، ال أهنا حراـ عليو، كاهلل 
 كعلمو أًب.

 كإف أفتاؾ الناس كأفتوؾ 
ال تٍقرٍب ٍٟتم  :(: كًإٍف أٍفتاؾ اٍلميٍفتيوف! كقاؿُْٗ/ْكُب لفظ أٛتد )

 كال ذا نابو ًمن السّْباًع. ،اٟتًٍماًر األٍىًليّْ 
 حديث حسن 

 .ال يرتضونو. كيأٌب بيانو إف شاء اهلل تعاذلما أك ضعيف؟ فإف ُب سنده 
 اإلمامُت  ركيناه ُب مسندم

القراءة الصحيحة كاهلل أعلم: ريكّْيناه. كال كجو ُب قراءهتم ركيناه. فإف اإلماـ 
النوكم ليس ُب طبقة ركاة اٟتديث. إ٪تا ىو من ا١تتأخرين عاش ُب الست مائة. 
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كمراد الكبلـ: أهنم قرئ ٢تم ركاية ىذا اٟتديث متصبل سنده إذل مؤلف ا١تسندين. 
ه". كىو ا١تقركء ُب ٣تالس العلم ُب األرض اٟتراـ كما ٝتعٍتو فهو معٌت قو٢تم "ريٌكينا

 أذنام ككعاه قليب. كاهلل أعلم كعلمو أًب.
 أٛتد بن حنبل كالدرامي 

أما األكؿ فهو إماـ السنة ا١تبٌجل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل. تلميذ الشافعي 
 كشيخ البخارم. 

 َِٖ - ََِي )أما الثاين فصاحب السنن ُب ٣تلدين. كىو اإلماـ الدارم
عثماف بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين، أبو  :ـ( اٝتو ْٖٗ - ُٖٓىػ = 

سعيد: ٤تدث ىراة. * لو تصانيف ُب الرد على اٞتهمية، منها " النقض على بشر 
ا١تريسي )ٝتاه ناشره: رد االماـ الدرامي عثماف بن سعيد علي بشر ا١تريسي 

  ىراة.العنيد(. كلو " مسند " كبَت. توُب ُب
 بإسناد حسن

كيف يكوف حسنا؟! كاٟتاؿ كما قاؿ الشيخ األرنؤكط ُب ٗتريج مسند 
(: إسناده ضعيف من أجل الزبَت أيب عبد السبلـ. * كقاؿ الشيخ ِِٖ/ْأٛتد )

(: إسناده ضعيف النقطاعو! َِّ/ِحسُت سليم أسد ُب ٗتريج سنن الدارمي )
: فاٟتديث إذا ضعيف منقطع الزبَت أبو عبد السبلـ دل يسمع من أيوب. * ق لتي

كما قاؿ ربنا: فبل يكوف حجة ُب استفتاء القلب. إ٪تا اإلستفتاء من أىل العلم. 
 أٍرسٍلنا ًمٍن قٍبًلك ًإاٌل رًجاال نيوًحي ًإلٍيًهٍم فاٍسأليوا أٍىل الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم ال تٍعلميوف

 .نعمكاٟتمد هلل على ال، كعلمو أًب [. كاهلل أعلمّْ :]النحل
 الحديث الثامن والعشرون 
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كعظنا رسوؿ اهلل صلى اهلل  :] عن أيب ٧تيح العرباض بن سارية رضي اهلل عنو قاؿ
يا رسوؿ  :عليو كآلو كسلم موعظة كجلت منها القلوب كذرفت منها العيوف فقلنا

والسمع ، أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل: قاؿ. اهلل كأهنا موعظة مودع فأكصنا
، فإنو من يعش منكم فسيري اختالفا كثيرا، تأمر عليكم عبدوإن  والطاعة

! عضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
 .[ فإن كل بدعة ضاللة! وإياكم ومحدثات األمور

 حديث حسن صحيح :ركاه أبو داكد كالًتمذم كقاؿ
 عن أيب ٧تيح 

( عىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن ََِٖٕركل أٛتد )النجيح من األٝتاء ا١تنهي عنها. كما 
يحنا ،الى تيسىمّْ غيبلىمىكى أىفٍػلىحى  :أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى  ،جيٍنديبو   ،كىالى ٧تًى

األرنؤكط: الى. ) :أىٍك ٍبىَّ فيبلىفه ؟ قىاليوا ،أىٍبىَّ ىيوى  :فىًإنَّكى ًإذىا قػيٍلتى  ،كىالى رىبىاحنا ،كىالى يىسىارنا
 (على شرط مسلم صحيحإسناد 

الى (: » ِّٕٓقلت: لكن ُب ركاية مسلم "نافع" مكاف "٧تيح". كلفظو )
 فاهلل تعاذل أعلم.«. تيسىمّْ غيبلىمىكى رىبىاحنا كىالى يىسىارنا كىالى أىفٍػلىحى كىالى نىاًفعنا 

 العرباض بن سارية 
بنت العرباض بن سارية.  السلمى صحايب جليل كلو بنت اٝتها أـ حبيبة

كىي من الوسطى من التابعُت. ركل ٢تا الًتمذم. كرتبتها عند ابن حجر مقبولة 
 )فقط(.

 كعظنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
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(: "باب مىا كىافى النَّيبُّ صلى اهلل عليو ِٕ/ُقاؿ احملدث الفقيو البخارم )
كىافى : عىًن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى  -ٍٖٔلًعٍلًم كىٍي الى يػىٍنًفريكا". كسلم يػىتىخىو٢َّتييٍم بًاٍلمىٍوًعظىًة كىا

نىا.  النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم يػىتىخىوَّلينىا بًاٍلمىٍوًعظىًة ُب األىيَّاـً كىرىاىىةى السَّآمىًة عىلىيػٍ
قلت: كليس ُب اٟتديث إال "ا١توعظة"، لكن ترجم لو البخارم بقولو 

 "با١توعظة كالعلم".
 موعظة كجلت منها القلوب كذرفت منها العيوف 

فيو جواز البكاء أماـ الناس إف دل يكن تصنعان. كاهلل تعاذل أعلم با١تخلصُت 
عىٍن أىنىًس ٍبًن  -ُِٖٔٔب نياهتم جعلٍت اهلل كإياؾ منهم آمُت. * ركل مسلم 

ًو شىٍىءه فىخىطىبى فػىقىاؿى عىٍن أىٍصحىابً  صلى اهلل عليو كسلممىاًلكو قىاؿى بػىلىغى رىسيوؿى اللًَّو 
اٍليػىٍوـً ًَب ا٠تٍىٍَتً كىالشَّرّْ كىلىٍو تػىٍعلىميوفى مىا أىٍعلىمي »  عيرًضىٍت عىلىىَّ اٞتٍىنَّةي كىالنَّاري فػىلىٍم أىرى كى

ٍيتيٍم كىًثَتنا اهلل صلى قىاؿى فىمىا أىتىى عىلىى أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اللًَّو  .« لىضىًحٍكتيٍم قىًليبلن كىلىبىكى
ـى عيمىري فػىقىاؿى  ، قاؿ:غىطٍَّوا ريءيكسىهيٍم كى٢تىيٍم خىًنُته  ، قاؿ:يػىٍوـه أىشىدُّ ًمٍنوي  عليو كسلم فػىقىا

 رىًضينىا بًاللًَّو رىبِّا كىبًاإًلٍسبلىـً ًديننا كىٔتيحىمَّدو نىًبيِّا. اٟتديث.
 يا رسوؿ اهلل كأهنا موعظة مودع فأكصنا  :فقلنا

لكن ُب ركاية أيب داكد صية من العلماء. فيو مشركعية سؤاؿ الو 
نىا ؟" كىو سؤاؿ قريب من  ،(: "كىأىفَّ ىىًذًه مىٍوًعظىةي ميوىدّْعو ََِ/ْ) فىمىاذىا تػىٍعهىدي ًإلىيػٍ

 .أيضا اإلستيصاء
( عٍنو أنو ُِْٕٖكما ركل أٛتد )كقد استوصى أبو ذر عليو السبلـ  

: يا رسيوؿ اهللً   .ا عًمٍلت سيّْئة فأٍتًبٍعها حسنة ٍ٘تحيهاقاؿ: ًإذ .أٍكًصًٍت  ،قاؿ: قػيٍلتي
: يا رسيوؿ اهللً  أًمن اٍٟتسناًت ال ًإلو ًإاٌل الٌلوي ؟ قاؿ: ًىي أٍفضلي  ،قاؿ: قػيٍلتي

 اٍٟتسناًت. )حسن لغَته كىذا إسناد ضعيف ٞتهالة أشياخ ِشر بن عطية(
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 قاؿ أكصيكم بتقول اهلل عز كجل 
يضا. كحياتنا ُب ىذه الدنيا ما كقد أكصى عليو السبلـ ا١تسافر بالتقول أ

 كاف ينبغي الوصية بالتقول للمسافرين. ، فىي إال كرحلة ا١تسافر
أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهلل عىلٍيًو  ،عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  -ُِٕٕركل ابن ماجو 

. ،أيكًصيكى بًتػىٍقوىل اهللً  :كسىلَّمى قىاؿى لًرىجيلو   كىالتٍَّكًبًَت عىلىى كيلّْ شىرىؼو
 كىالى  أٛتىىرى  ًمنٍ  ًٓتىٍَتو  لىٍستى  فإنَّكى ! اٍنظيرٍ كركل أٛتد عن أيب ذر مرفوعا: "

 ". )صحيح(بًتػىٍقوىل تػىٍفضيلىوي  أفٍ  إالَّ ، أٍسودى 
 كالسمع كالطاعة كإف تأمر عليكم عبد 

العبد لؤلحرار ُب كقد استدٌؿ ّٔذا اٟتديث أبو ذر عليو السبلـ على إمامة 
كىقىٍد  ،أىنَّوي انٍػتػىهىى ًإذلى الرَّبىذىةً  ،عىٍن أىيب ذىر   -ِِٖٔالصبلة أيضا. فركل ابن ماجة 

ا أىبيو ذىر   ،فىًإذىا عىٍبده يػىؤيمُّهيمٍ  ،أيًقيمىًت الصَّبلىةي   :فػىقىاؿى أىبيو ذىر   ،فىذىىىبى يػىتىأىخَّري  ،فىًقيلى ىىذى
كىًإٍف كىافى عىٍبدنا حىبىًشيِّا ٣تيىدَّعى  ،ى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى أىٍف أىٍٝتىعى كىأيًطيعى أىٍكصىاين خىًليًلي صىلَّ 

 األىٍطرىاًؼ. )صحيح(
 فإنو من يعش منكم فسَتم اختبلفا كثَتا 

أم: من يعٍش من بعد موٌب فسَتل ُب الناس اختبلفا كثَتان. كصدؽ عليو 
ليو الصبلة كالسبلـ ما سيكوف ُب الصبلة كالسبلـ! كمن اإلختبلؼ الذم نبأ بو ع

 . أرض القَتاط مصر
صلى اهلل عليو أف أىبىا ذىر  يػىقيوؿي قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  – ٕٓٔٔركل مسلم 

يػٍرنا فىًإفَّ ٢تىيٍم »  كسلم تػىٍفتىحيوفى أىٍرضنا ييٍذكىري ًفيهىا اٍلًقَتىاطي فىاٍستػىٍوصيوا بًأىٍىًلهىا خى ًإنَّكيٍم سى
قىاؿى فىمىرَّ «. * ًذمَّةن كىرىًٛتنا فىًإذىا رىأىيٍػتيٍم رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتبلىًف ًَب مىٍوًضًع لىًبنىةو فىاٍخريٍج ًمنػٍهىا 

 رٍَّٛتىًن ابٍػٌتىٍ شيرىٍحًبيلى ٍبًن حىسىنىةى يػىتػىنىازىعىاًف ًَب مىٍوًضًع لىًبنىةو فىخىرىجى ًمنػٍهىا.ًبرىبًيعىةى كىعىٍبًد ال



  - ٖٔ٘ - 
 

 كسنة ا٠تلفاءفعليكم بسنيت 
عليو السبلـ: كتابة القرآف الكرمي ُب  الصديق األكبركمن سنة سيدنا 

 مصحف!
سجد ُب عليو السبلـ: إقامة الًتاكيح ٚتاعة ُب ا١ت الفاروقكمن سنة سيدنا 

ُب عهد سابقيو عليهم  َْجلدةن كىو  َٖكجلد شارب ا٠تمر ٚتيع رمضاف. 
 السبلـ.

األذاف األكؿ يـو اٞتمعة. فركل عليو السبلـ:  ذي النورينكمن سنة سيدنا 
كىافى األىذىافي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اهلًل   :قىاؿى  ،( عىٍن السَّاًئًب ٍبًن يىزًيدى ُِٖٕٓأٛتد )

حىىتَّ كىافى زىمىني  ،كىعيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا أىذىانىافً  ،كىأىيب بىٍكرو  ،عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّى اللَّوي 
ثػيرى النَّاسي فىأىمىرى بًاألىذىاًف األىكًَّؿ بًالزٍَّكرىاًء. )صحيح على شرط الشيخُت(  عيٍثمىافى فىكى

ف. لكن ىذه ٖتريق عٌباد اإلنساعليو السبلـ:  أبي الترابكمن سنة سيدنا 
السنة ال يؤخذ ّٔا! إٍذ ىي ٥تالفةه لسنة رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ! كأما علٌي 

 -ِّٕٔرٔتا دل يبلغو ىذا اٟتديث الذم عند أيب داكد ، فعليو السبلـ فمعذكره 
أىمَّرىهي  أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ،قاؿ ٤تيىمَّدي ٍبني ٛتىٍزىةى األىٍسلىًميُّ عىٍن أىبًيوً 

فػىوىلٍَّيتي  .ًإٍف كىجىٍدًبيٍ فيبلىننا فىأىٍحرًقيوهي بًالنَّارً  :كىقىاؿى  ،فىخىرىٍجتي ًفيهىا :عىلىى سىرًيَّةو قىاؿى 
فىًإنَّوي الى يػيعىذّْبي  ،ًإٍف كىجىٍدًبيٍ فيبلىننا فىاقٍػتػيليوهي كىالى ٖتيٍرًقيوهي  :فػىنىادىاين فػىرىجىٍعتي إًلىٍيًو فػىقىاؿى 

* كّٔذا أفىت ابن عباس عليو السبلـ ُب قضية ٖتريق بًالنَّاًر ًإالَّ رىبُّ النَّاًر. )صحيح( 
 علٌي بالنار كىو الصواب!

عىٍن ًعٍكرًمىةى أىفَّ نىاسنا اٍرتىدُّكا عىًن اإًلٍسبلىـً  - َْٕٕكما ركل النسائي 
صلى اٍبني عىبَّاسو لىٍو كيٍنتي أىنىا دلٍى أيحىرّْقٍػهيٍم قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  فىحىرَّقػىهيٍم عىًلىّّ بًالنَّاًر قىاؿى 
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بيوا بًعىذىاًب اللًَّو أىحىدنا » : اهلل عليو كسلم كىلىٍو كيٍنتي أىنىا لىقىتػىٍلتػيهيٍم قىاؿى «. الى تػيعىذّْ
 . صحيح!«مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي » : صلى اهلل عليو كسلمرىسيوؿي اللًَّو 

 كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت 
كىم ا٠تمسة: الصديق األكرب. فالفاركؽ. فذك النورين. فأبو الًتاب. فابنو 

 اٟتسن ر٭تانة النيب عليهم السبلـ. كيف ذاؾ؟ يعرؼ ٔتا ثبت ُب السنة أال كىو:
ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو  :قاؿ ٕٕ( عٍن سًفينةُُِٗٗ)ركل أٛتد 

. )إسناد حسن( *  ،ا٠تًٍبلفةي ثبلثيوف عاما :كسٌلم يقيوؿي  ٍبيٌ يكيوفي بٍعد ذًلك اٍلميٍلكي
: كخبلفة اٟتسن اليت ىي أياـ قبلئل  داخلة ُب ىذه الثبلثُت. ال تبلغ شهران قلتي

. كاهلل   أعلم.أما خبلفة معاكية عليو السبلـ فخارجة عنها فهي ملكه
 عضوا عليها بالنواجذ 

* كيقاؿ "ضحك حىت بدت نواجذه":  .الضرس ) ج ( نواجذ :الناجذ
* ك"عض على ناجذه": صرب على صعاب األمور أك بلغ  .استغرؽ ُب الضحك

* ك"عض على الشيء  .* ك"عض ُب األمر بناجذه": أتقنو .أشده كاستحكم
 (َِٗ/ِبناجذه": حرص عليو. )ا١تعجم الوسيط 

 اكم ك٤تدثات األمور كإي
ىي البدع! أحدثها الناس بعد رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ! فسحقا 

 أيب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ عن  -ْٖٓٔركل البخارم *  ٢تم كنعوذ باهلل أف نكوف منهم.
                                                           

(: سىًفيػٍنىةي مىٍوذلى رىسيٍوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم أىبيو عىٍبًد ُِٕ/ّسَت أعبلـ النببلء ) ٕٕ
الرٍَّٛتىًن، كىافى عىٍبدان أليْـّ سىلىمىةى، فىأىٍعتػىقىٍتوي، كىشىرىطىٍت عىلىٍيًو ًخٍدمىةى رىسيٍوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو 

: كسفينة لقب!  -كسلم  . * قلتي : إًنَّوي ٛتىىلى مىرَّةن مىتىاعى الرّْفىاًؽ، فػىقىاؿى لىوي ًقٍيلى مىا عىاشى
. رسوؿ اهلل:   )مىا أىٍنتى ًإالَّ سىًفيػٍنىةه(. فػىلىزًمىوي ذىًلكى
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فأقيوؿي ًإنٌػهيٍم ًمٍتّْ فييقاؿي ًإٌنك ال تٍدرًم ما أٍحدثيوا بٍعدؾ فأقيوؿي سيٍحقا .. .مرفوعان:
سيٍحقا بػيٍعدا ييقاؿي سًحيقه بًعيده  :سيٍحقا ًلمٍن غٌَت بٍعًدم. * كقاؿ اٍبني عٌباسو 

 كأٍسحقوي أٍبعده.
 فإف كل بدعة ضبللة 

كىل صح قو٢تم: إف من البدع بدعة حسنة؟ اٞتواب: إ٪تا صح القوؿ إذا 
 إريد بو بدعة لغوية. كما ُب قصة تراكيح عمر عليو السبلـ.

ٍن عٍبًد الٌرٍٛتًن ٍبًن عٍبدو اٍلقارًمّْ أنٌوي قاؿ خرٍجتي ع - ََُِركل البخارم 
لٍيلة ًُب رمضاف ًإذل اٍلمٍسًجًد فًإذا الٌناسي أٍكزاعه  رًضي الٌلوي عٍنوي  مع عيمر ٍبًن ا٠ٍتطٌابً 

ميتفرّْقيوف ييصلّْي الٌرجيلي لًنٍفًسًو كييصلّْي الٌرجيلي فييصلّْي ًبصبلتًًو الٌرٍىطي فقاؿ عيمري ًإينّْ 
أرل لٍو ٚتٍعتي ىؤيالًء على قارًئو كاًحدو لكاف أٍمثل ٍبيٌ عـز فجمعهيٍم على أيىبّْ ٍبًن  
كٍعبو ٍبيٌ خرٍجتي معوي لٍيلة أيٍخرل كالٌناسي ييصلُّوف ًبصبلًة قارًئًًهٍم قاؿ عيمري نًٍعم 

ككاف الٌناسي  ،ٌلٍيلً اٍلًبٍدعةي ىًذًه كاٌليًت يناميوف عٍنها أٍفضلي ًمن اٌليًت يقيوميوف ييرًيدي آًخر ال
 يقيوميوف أٌكلو.

عٍن جرًيًر ٍبًن  - ٕٓٗٔأك ىي السنة اٟتسنة ُب حديث آخر ركاه مسلم 
علٍيًهمي صلى اهلل عليو كسلم عٍبًد الٌلًو قاؿ جاء ناسه ًمن األٍعراًب ًإذل رسيوًؿ الٌلًو 

دقًة فأٍبطئيوا الصُّوؼي فرأل سيوء حا٢ًتًٍم قٍد أصابتػٍهيٍم حاجةه فحٌث الٌناس على الصٌ 
ٌ  ، قاؿ:عٍنوي حىٌت ريًئى ذًلك ًَب كٍجًهوً  ٌ ًإٌف رجيبل ًمن األٍنصاًر جاء ًبصيرٌةو ًمٍن كرًؽو ٍبي ٍبي

صلى اهلل عليو جاء آخري ٍبيٌ تتابعيوا حىٌت عيًرؼ السُّريكري ًَب كٍجًهًو فقاؿ رسيوؿي الٌلًو 
ا بٍعدهي كيًتب لوي ًمٍثلي أٍجًر مٍن مٍن سٌن ًَب اإًلٍسبلـً سيٌنة حسنة فعيًمل ًّٔ » كسلم 

عًمل ًّٔا كال ينػٍقيصي ًمٍن أيجيورًًىٍم شٍىءه كمٍن سٌن ًَب اإًلٍسبلـً سيٌنة سيّْئة فعيًمل ًّٔا 
 «.بٍعدهي كيًتب علٍيًو ًمٍثلي ًكٍزًر مٍن عًمل ًّٔا كال ينػٍقيصي ًمٍن أٍكزارًًىٍم شٍىءه 
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 ى ما أفاض علينا من النعم!كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل عل
 
 الحديث التاسع والعشرون 

يا رسوؿ اهلل أخربين بعمل يدخلٍت : قلت :] عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو قاؿ
وإنو ليسير على من يسره ، لقد سألت عن عظيم :قاؿ. اٞتنة كيباعدين عن النار

، الزكاة وتؤتي، وتقيم الصالة، تعبد اهلل ال تشرك بو شيئا :اهلل تعالى عليو
 . وتحج البيت، وتصوم رمضان

والصدقة تطفئ الخطيئة  ، الصوم جنة ؟أال أدلك على أبواب الخير :ٍب قاؿ
} تتجاَب  :ٍب تبل. وصالة الرجل في جوف الليل، كما يطفئ الماء النار

 .جنؤّم عن ا١تضاجع { حىت إذا بلغ } يعملوف {
 . بلى يا رسوؿ اهلل :قلت ؟وك برأس األمر وعموده وذروة سنامأال أخبر : ٍب قاؿ

 .وذروة سنامو الجهاد، وعموده الصالة، رأس األمر اإلسالم: قاؿ
 . بلى يا رسوؿ اهلل :قلت ؟أال أخبرك بمالك ذلك كلو :ٍب قاؿ

ؤاخذكف ٔتا نتكلم يا نيب اهلل كإنا ١ت :قلت. عليك ىذا كفّ : فأخذ بلسانو كقاؿ
 ؟ بو

على : أو قال-النار على وجوىهم يكب الناس في وىل ! ثكلتك أمك: فقاؿ
 . [ ؟إال حصائد ألسنتهم -مناخرىم

 حديث حسن صحيح :ركاه الًتمذم كقاؿ
 عن معاذ بن جبل 

تزكج امرأتُت. فماتتا ُب يـو كاحد. فلما أراد أف يدفنهما أقرع بينهما أيهما 
أدخلها ُب اللحد أكؿ. كىذا كرع ٚتيل عجيب ُب العدؿ بُت الزكجُت. فللو در 
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فهو من علماء  حبنا ىذا الذم ثبت فيو اٟتديث أنو: أعلمهم باٟتبلؿ كاٟتراـ!صا
 الصحابة الكبار عليهم السبلـ.

 قلت يا رسوؿ اهلل أخربين بعمل يدخلٍت اٞتنة كيباعدين عن النار 
ىذا من علمو الراسخ رضي اهلل عنو فبل يسأؿ إال عما ينفعو ُب اآلخرة. 

( ُٖٗ/ُِب تيسَت العبلـ شرح عمدة اٟتكاـ ) ! * قاؿ البساـالزىدكىو حقيقة 
نقبل عن شيخ اإلسبلـ ابن تيميو: الفرؽ بُت الزىد كالورع أف الزىد ترؾ ماال ينفع 
ُب اآلخرة، كالورع ترؾ ما ٮتاؼ ضرره ُب اآلخرة. قاؿ ابن القيم: إف ىذه العبارة 

ا )أم النعم( من أحسن ما قيل ُب الزىد كالورع كأٚتعها. كقاؿ أيضا: التحقيق أهن
كإف شغلتو عن الٌلو تعاذل فالزىد فيها أفضل، كإف دل تشغلو عن اهلل بل كاف شاكرا 

 فيها فحالو أفضل، كالزىد فيًها ٕتريد القلب عن التعلق ّٔا كالطمأنينة إليها.
 لقد سألت عن عظيم  :قاؿ

ال غرك! فإف معاذا من علماء الصحابة الكبار اٞتباؿ! كىو الذم أكصاه 
النيب عليو الصبلة كالسبلـ بًتؾ التنعم كالًتفو! فالنفوس إذا كانٍت كبارا تعبٍت ُب 

 مرادىا األجساـ! 
أٌف رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو  :( عٍن ميعاًذ ٍبًن جبلو َُِِٓ)ركل أٛتد 
ًإيٌاؾ كالٌتنعُّم ؛ فًإٌف ًعباد اهلًل لٍيسيوا بًاٍلميتنعًّْمُت.  :ًإذل اٍليمًن قاؿكسٌلم ١تٌا بعث بًًو 

)قاؿ األرنؤكط: إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد كىو مدلس تدليس التسوية 
 .كقد عنعن( لكن حسنو األلباين

 كإنو ليسَت على من يسره اهلل تعاذل عليو 
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 ،وؿ الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلمأٌف رسي  ،عٍن أنسو  -ْٕٗركل ابن حباف 
كأٍنت ٍٕتعلي اٍٟتٍزف سٍهبل ًإذا ًشٍئت.  ،الٌلهيٌم ال سٍهل ًإاٌل ما جعٍلتوي سٍهبل :قاؿ

 )إسناد صحيح(
 تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئا 

ال أكرب كال أصغر. فالشرؾ كلو قبيح غَت ٤تمود على فاعلو. كإف كاف 
 خفيا أخفى من دبيب النمل!

( عٍن أيب عًلي  رجيلو ًمٍن بًٍت كاًىلو )كىو ضعيف!( َُٔٔٗد )ركل أٛت
يا أيُّها الٌناسي اتٌػقيوا ىذا الشٍّْرؾ ؛ فًإنٌوي  :خطبنا أبيو ميوسى األٍشعرًمُّ فقاؿ :قاؿ

ضاًرًب فقاال ،فقاـ إًلٍيًو عٍبدي اهلًل ٍبني حٍزفو  .أٍخفى ًمٍن دبًيًب الٌنٍملً 
ي
 :كقٍيسي ٍبني ا١ت

بٍل أٍخريجي ٦تٌا  :قاؿ .ريجٌن ٦تٌا قػيٍلت أٍك لنٍأًتٌُت عيمر مٍأذيكفه لنا أٍك غيػٍري مٍأذيكفو كالٌلًو لتخٍ 
أيُّها الٌناسي اتٌػقيوا  :خطبنا رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ذات يٍوـو فقاؿ ،قػيٍلتي 

ٌلوي أٍف يقيوؿ ككٍيف مٍن شاء ال :فقاؿ لوي  .ىذا الشٍّْرؾ ؛ فًإنٌوي أٍخفى ًمٍن دبًيًب الٌنٍملً 
الٌلهيٌم ًإنٌا نعيوذي ًبك  :قيوليوا :كىيو أٍخفى ًمٍن دبًيًب الٌنٍمًل يا رسيوؿ اهلًل ؟ قاؿ ،نٌتًقيوً 

 كنٍستٍغًفريؾ ًلما ال نٍعلمي. )ضعيف!( ،ًمٍن أٍف نيٍشرًؾ ًبك شٍيئا نٍعلميوي 
 كتقيم الصبلة كتؤٌب الزكاة كتصـو رمضاف كٖتج البيت 

القصد. فالواجب على ا١تسلم أف يقصد البيت اٟتراـ ألمرين اٟتٌج معناه 
كاجبُت: اٟتج كاجب كالعمرة كاجبة. على كل مسلم مستطيع. فبل يظٌن ظاٌف أف 
 الواجب ىو اٟتج كالعمرة غَت كاجبة. كبل! فاهلل تعاذل قاؿ: كأ٘تُّوا اٍٟتٌج كاٍلعيٍمرة لًٌلوً 

الباب ُب صحيح البخارم! كاهلل  [ كانظٍر فتول ابن عباس ُب ىذأُٗ :]البقرة
 أعلم.

 أال أدلك على أبواب ا٠تَت ؟  :ٍب قاؿ
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صدؽ اهلل تعاذل! إذ قاؿ: لقٍد جاءكيٍم رسيوؿه ًمٍن أنٍػفيًسكيٍم عزًيزه علٍيًو ما 
[ * أم: حريص على ُِٖ :]التوبة عًنتٍُّم حرًيصه علٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنُت رءيكؼه رًحيمه 

 (: "حرًيص علٍيكيٍم" أٍف هتٍتديكا. َُّٕت )ص ىدايتكم! كعبارة اٞتبلل
 الصـو جنة 

 أم: جنة من النار! كال بأس أف تقوؿ: من ا١تعاصي. فهما متبلزماف.
قاؿ: قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة  ٖٕعٍن سًعيًد ٍبًن اٍلميسٌيبً  - ٕٗٔركل الًتمذل 

ًبعٍشًر أٍمثا٢ًتا ًإذل ًإٌف رٌبكيٍم يقيوؿي كيلُّ حسنةو » صلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو 
سٍبًعًمائًة ًضٍعفو كالٌصٍوـي ذًل كأنا أٍجزًل ًبًو الٌصٍوـي جيٌنةه ًمن الٌناًر ك٠تيليوؼي فًم الٌصائًًم 
أٍطيبي ًعٍند الٌلًو ًمٍن رًيًح اٍلًمٍسًك كًإٍف جًهل على أحدًكيٍم جاًىله كىيو صائًمه فٍليقيٍل 

 )صحيح(«. ًإِنّْ صائًمه 
 ٠تطيئة كالصدقة تطفئ ا

 فالصدقة ٘تحو الذنوب. كلذلك قاؿ كعب بن مالك ُب توبتو ما قاؿ.
قػيٍلتي يا رسيوؿ اهلًل ًإٌف  رًضي الٌلوي عٍنوي (: قاؿ كٍعبه ُّٗ/ِقاؿ البخارم )

 :ًمٍن تٍوبيًت أٍف أ٩ٍتًلع ًمٍن مارل صدقة ًإذل اهلًل كًإذل رسيولًًو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 ًلك فٍهو خيػٍره لك قػيٍلتي فًإينّْ أيٍمًسكي سٍهًمي اٌلًذم ًٓتٍيرب.أٍمًسٍك علٍيك بٍعض ما

 كما يطفئ ا١تاء النار 
فيو شرعية ضرب األمثاؿ. فإهنا ٖتل ا١تشاكل غَت ا١تصورة. أما الواضحات 
فبل ينبغي اإلسًتساؿ ُب بيانو. كقد قيل: من ا١تعضبلت بياف الواضحات. فلكل 

 امضات ا٠تفيات. كاهلل ا١توفق.مقاؿ مقاـ. كالبياف مقامو ُب الغ
                                                           

إ٪تا أثبت ىذا اإلسم ىهنا ألنو تزكج بنت شيخو أيب ىٌر عليو السبلـ. ليدلك على  ٖٕ
 قوة السند!
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 كصبلة الرجل ُب جوؼ الليل 
» صلى اهلل عليو كسلم الٌنًبُّ قاؿ: قاؿ عٍن عًلى   - ُُِِركل الًتمذل 

ا ًمٍن ظيهيورًىا  فقاـ أٍعراىًبّّ فقاؿ «. ًإٌف ًَب اٍٞتٌنًة غيرفا تيرل ظيهيوريىا ًمٍن بيطيوهًنا كبيطيوهني
ًلمٍن أطاب اٍلكبلـ كأٍطعم الطٌعاـ كأداـ الصّْياـ » قاؿ ًلمٍن ًىى يا رسيوؿ الٌلًو 

ـه   )حسن(«. كصٌلى لًٌلًو بًالٌلٍيًل كالٌناسي نًيا
 } تتجاَب جنؤّم عن ا١تضاجع { } حىت إذا بلغ { } يعملوف {  :ٍب تبل

إحياء ما كىي اآلية ُب صبلة األكابُت الليلية ىذه بعض ا١تفسرين على أف 
 بُت العشائُت. 
عٍن أنًس ٍبًن ماًلكو أٌف ىًذًه  ََّٓبدليل حديث ركاه الًتمذل كذلك 

اآلية )تتجاَب جينيوبػيهيٍم عًن اٍلمضاًجًع( نزلٍت ًَب انًٍتظاًر ىًذًه الٌصبلًة اٌلىًت تيٍدعى 
.  اٍلعتمة. حسنه صًحيحه غرًيبه

( حديث عمر كقيل سلماف: ] َُُٔ/ُكذكر ُب النهاية ُب غريب األثر )
بُت العشاءين [ أم اٍشتغلوا بالصبلة كالعبادة كالذكر كال تعطلواه فتجعلوه  أٍحيوا ما

كقيل أراد ال تناموا فيو خوفا من فوات صبلة العشاء ألف الٌنـو  .كا١تيتة بعيٍطلتو
 .السهري فيو بالعبادة كترؾ النـو :موت كاليقظة حياة كإحياءي الليل

 نامو ؟ ٍب قاؿ أال أخربؾ برأس األمر كعموده كذركة س
حرص النيب عليو الصبلة كالسبلـ على تعليم معاذ عليو السبلـ. فإف معاذا 
أىله لذلك. ككذلك حرص النيب عليو الصبلة كالسبلـ على تعليم أصحابو ٦تن  

 كانوا أىبل لقبوؿ العلم.
صلى اهلل رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أيىبّْ ٍبًن كٍعبو  - ُُِٗركل مسلم 

قاؿ «. اٍلميٍنًذًر أتٍدرًل ألُّ آيةو ًمٍن ًكتاًب الٌلًو معك أٍعظمي  يا أبا» عليو كسلم 



  - ٔٙٔ - 
 

يا أبا اٍلميٍنًذًر أتٍدرًل ألُّ آيةو ًمٍن ًكتاًب الٌلًو معك » قػيٍلتي الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي. قاؿ 
 وـي. قاؿ فضرب ًَب صٍدرًل كقاؿقاؿ قػيٍلتي الٌلوي ال ًإلو ًإاٌل ىيو اٍٟتىُّ اٍلقيُّ «. أٍعظمي 

 «.ٍهًنك اٍلًعٍلمي أبا اٍلميٍنًذرً كالٌلًو لًي»
 بلى يا رسوؿ اهلل  :قلت

ىذا جواب ا١تتأدبُت. أما غَت ا١تتأدبُت فإهنم إذا سئلوا سكتوا كإذا دل يؤمركا 
 تكلموا. مشوشوف! فاهلل ا١تستعاف.

 قاؿ رأس األمر اإلسبلـ 
كالسبلـ فإف اإلسبلـ شرط أصيل ُب دخوؿ اٞتنة! كما قاؿ عليو الصبلة 

(: "الٌلوي أٍكربي أٍشهدي أينّْ عٍبدي ٖٖ/ُْب حديث ا١تنافق القاتل نفسو ركاه البخارم )
اهلًل كرسيوليوي". ٍبيٌ أمر ًببلال فنادل بًالٌناًس ًإنٌوي ال يٍدخيلي اٍٞتٌنة ًإاٌل نٍفسه ميٍسًلمةه كًإٌف 

ين بًالٌرجيًل اٍلفاًجًر.  الٌلو لييؤيّْدي ىذا الدّْ
 كعموده الصبلة 

 فالصبلة عماد الدين! ككذلك الدعاء إف صح اٟتديث.
عن جعفر بن ٤تمد بن علي بن اٟتسُت عن أبيو : "ُُُِٖب ا١تستدرؾ 

 :سلمقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك  :عن جده عن علي رضي اهلل عنهم قاؿ
األرض. )ىذا حديث الدعاء سبلح ا١تؤمن كعماد الدين كنور السماكات ك 

*  "أك ىو صدكؽ ُب الكوفيُت(، فإف ٤تمد بن اٟتسن ىذا ىو التل، صحيح
 قلت: كأخرجو أبو يعلى كقاؿ ا١تعلق عليو: إسناد ضعيف. 

 كذركة سنامو اٞتهاد 
حٌدثوي قاؿ جاء رجيله  رًضي الٌلوي عٍنوي  أٌف أبا ىيرٍيرة -ِٖٕٓركل البخارم 

ال  :لى عملو يٍعًدؿي اٞتًٍهاد قاؿًإذل رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ ديٌلًٍت ع
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كال تٍفًتي  ،ىٍل تٍستًطيعي ًإذا خرج اٍلميجاًىدي أٍف تٍدخيل مٍسًجدؾ فتقيـو :أًجديهي قاؿ
كمٍن يٍستًطيعي ذًلك قاؿ أبيو ىيرٍيرة ًإٌف فرس اٍلميجاًىًد  ،كال تػيٍفًطر قاؿ ،كتصيـو

: كقول . * قلتي و " ال أًجديهي" ُب ركاية مسلم ليٍسنتُّ ُب ًطولًًو فييٍكتبي لوي حسناتو
قاؿ فأعاديكا علٍيًو مرٌتٍُتً أٍك ثبلثا كيلُّ «. ال تٍستًطيعيونوي » (: قاؿ ّٓ/ٔمكانو )

مثلي اٍلميجاًىًد ًَب سًبيًل الٌلًو  » كقاؿ ًَب الثٌالًثًة «. ال تٍستًطيعيونوي » ذًلك يقيوؿي 
ال يٍفتػيري ًمٍن ًصياـو كال صبلةو حىٌت يٍرًجع  كمثًل الٌصائًًم اٍلقائًًم اٍلقاًنًت ًبآياًت الٌلوً 

 «.اٍلميجاًىدي ًَب سًبيًل الٌلًو تعاذل 
 بلى يا رسوؿ اهلل  :أال أخربؾ ٔتبلؾ ذلك كلو ؟ قلت :ٍب قاؿ

أٚتل بعدما فصل! كىذا من حسن تعليم النيب عليو الصبلة كالسبلـ. 
جاء ُب صدقة فاحرٍص عليو يا إخواين طلبة العلم الشرعي. كمثل ذلك ما 

 :عًن الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ،عٍن أيب ذر   ُِٖٓالسبلمى عند أيب داكد 
كأٍمريهي  ،تٍسًليميوي على مٍن لًقي صدقةه  ،ييٍصًبحي على كيلّْ سيبلمى ًمن اٍبًن آدـ صدقةه 

 ،كًإماطتيوي األذل عًن الطٌرًيًق صدقةه  ،كهنٍييوي عًن اٍلميٍنكًر صدقةه  ،بًاٍلمٍعريكًؼ صدقةه 
 ك٬تيٍزًئي ًمٍن ذًلك كيلًّْو رٍكعتاًف ًمن الضُّحى. )صحيح( ،كبيٍضعةي أٍىًلًو صدقةه 

 فأخذ بلسانو كقاؿ كف عليك ىذا 
فسبلمة اإلنساف ُب حفظ اللساف! كالسبلمة ال يعد٢تا شيئ! كاللساف أمَت 

 أعضاء األبداف.
ًإذا أٍصبح اٍبني » أىًب سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًلّْ رفعوي قاؿ عٍن  - ِٕٖٓركل الًتمذل 

آدـ فًإٌف األٍعضاء كيٌلها تيكفّْري اللّْساف فتقيوؿي اٌتًق الٌلو ًفينا فًإ٪ٌتا ٨ٍتني ًبك فًإًف 
تذؿ كتقر بالطاعة لو  :]تكفر«. اٍستقٍمت اٍستقٍمنا كًإًف اٍعوجٍجت اٍعوجٍجنا 

 كٗتضع ألمره[
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 ١تؤاخذكف ٔتا نتكلم بو ؟  يا نيب اهلل كإنا :قلت
ككذًلك أٍخذي ربّْك ًإذا أخذ قاؿ ربنا: أم: ١تعٌذبوف. فاألخذ بالعذاب. 

 [َُِ :]ىود اٍلقيرل كًىي ظاًلمةه ًإٌف أٍخذهي ألًيمه شًديده 
 فقاؿ ثكلتك أمك 

معناه: ٘توت أنت فثكلٍتك كافتقدٍتك أمك. فظاىره دعاء با١توت. لكن 
و كلمة تكلم ّٔا العرب ُب شيء خطَت كخطورة ا١توت. الظاىر غَت مرادو. كإ٪تا ى

 كاهلل أعلم.
 -أك قاؿ على مناخرىم  -ُب النار على كجوىهم  ٕٗكىل يكب الناس

... 
عياذا باهلل! فإف جهنم ال تسمى جهنم إال لكوهنا عميقة أم نار جهنم. 

 جدا! تقوؿ العرب: بئر ًجًهٌناـ أم عميقة جدا!
صلى اهلل عليو رٍيرة قاؿ كيٌنا مع رسيوًؿ الٌلًو عٍن أىًب ىي  ّْٕٔركل مسلم 

قاؿ قػيٍلنا «. تٍدريكف ما ىذا » صلى اهلل عليو كسلم ًإٍذ ًٝتع كٍجبة فقاؿ الٌنًبُّ كسلم 
ىذا حجره ريًمى بًًو ًَب الٌناًر ميٍنذي سٍبًعُت خرًيفا فهيو يٍهًول  »الٌلوي كرسيوليوي أٍعلمي. قاؿ 

 «.هى ًإذل قٍعرًىا ًَب الٌناًر اآلف حىٌت انٍت
صوت ٢تا معاف كثَتة، كا١تراد ىنا: من األٝتاء ا١تشًتكة قلت: كالوجبة 

 الساقط.
 حسن صحيح

                                                           
. أما طلبة العلم ال ٕٗ شرعي فقالوا: يكب الناس ألف الناس قرأ عواـ الناس: يكب الناسي

 مفعوؿ بو فبل بد من نصبو. كاهلل أعلم.
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اختلف الناس ُب معٌت ىذا الكبلـ. كأحسن ما يفسر بو ىو ما قاؿ ُب 
(: لقد أجاب العلماء عن مقصود الًتمذم من ِٓ/ُتيسَت مصطلح اٟتديث )

 .كارتضاه السيوطي ،أحسنها ما قالو اٟتافظ ابن حجرىذه العبارة بأجوبة متعددة 
  :كملخصو ما يلي

صحيح  ،حسن باعتبار اسنادو : فا١تعٌت، إف كاف للحديث اسناداف فأكثر -1
 .إسنادو باعتبار 

 ". صحيح عند قـو آخرين ،حسن عند قـو: فا١تعٌت، كاف كاف لو اسناد كاحد -2
اٟتكم على ىذا اٟتديث، أك دل * فكأف القائل يشَت إذل ا٠تبلؼ بُت العلماء ُب 

كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض  يًتجح لديو اٟتكم بأحد٫تا.
 علينا من النعم!

 
 الحديث الثالثون 

عن رسوؿ اهلل صلى اهلل ، جرثـو بن ناشر رضي اهلل عنو ٠تشٍت] عن أيب ثعلبة ا
وحد حدودا فال ، تضيعوىاإن اهلل تعالى فرض فرائض فال : عليو كسلم قاؿ

وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ، وحرم أشياء فال تنتهكوىا، تعتدوىا
 [  فال تبحثوا عنها

 حديث حسن ركاه الدارقطٍت كغَته
 ا٠تشٍت َٖعن أيب ثعلبة

                                                           
قاؿ الشيخ عطية سادل ؟ فحيواف ذك ناب. كىل ىو حراـ musang/luak أما الثعلب َٖ

ُب شرح البلوغ با١تسجد النبوم: ٥تتلف فيو! فالثعلب كإف كاف ذا ناب فإنو ال يفًتس 
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فهو ُب بعض النسخ: ا٠تشيٍت. كىو خطأ سبق قلم. كالصواب ما أثبتُّو. 
 ََْب أكؿ خبلفة معاكية بعد : ىػ ) ك قيل ٕٓكاف الوفاة ُب ،  أبو ثعلبة ا٠تشٌت

 ىػ ( بػالشاـ.
 جرثـو بن ناشر 

لكن األمر كما قاؿ الشيخ أبو عبد الرٛتن عبد اهلل نياكين ا١تلقب 
 "سانوغو" ُب ٣تموعة األحاديث الضعيفة ُب كتاب رياض الصاٟتُت لئلماـ النوكم

يستطع اٟتافظ بن  عجيب دل (: ُب اسم أيب ثعلبة ا٠تشٍت اختبلؼ كثَتُٓص )
 . حجر على حفظو كعلمو أف ٮترج منو برأم راجح

 إف اهلل تعاذل فرض فرائض فبل تضيعوىا 
ًإفَّ أىىىمَّ أىٍمرًكيٍم  :أىفَّ عيمىرى ٍبنى ا٠تٍىطَّاًب كىتىبى ًإذلى عيمَّالًوً  - ٔركل ُب ا١توطأ 

ظى ًدينىوي، كىمىٍن ضىيػَّعىهىا فػىهيوى لًمىا ًعٍنًدم الصَّبلىةي، فىمىٍن حىًفظىهىا كىحىافىظى عىلىيػٍهىا حىفً 
 ًسوىاىىا أىٍضيىعي. )صحيح(

 كحد حدكدا فبل تعتدكىا 
(: "باب ِٔ/ّفمنها: النهي عن اٞتماع للمعتكفُت. * قاؿ البخارم )

 :". لًقىٍولًًو تػىعىاذلى ُٖااًلٍعًتكىاًؼ ُب اٍلعىٍشًر األىكىاًخًر كىااًلٍعًتكىاًؼ ُب اٍلمىسىاًجًد كيلّْهىا

                                                                                                                           

: فالقهوة  اإلنساف. أما أمهات السباع كالنمر كاألسد فبل خبلؼ ُب كوهنا حرامان. * قلتي
ي على كى ا٠تبلؼ أيضا. اللهم إال إذا خرجتٍ الثعلبية )ا٠تارجة من دبر الثعلب( على ىذا 

 حا٢تا دل تتغَت. كاهلل أعلم.
أما مذىب األلباين فبل اعتكاؼ إال ُب ا١تساجد الثبلثة. كىو عجيب غريب جدا.  ُٖ

كاٞتمهور على خبلفو كقالوا: اإلعتكاؼ ُب ا١تساجد الثبلثة أفضل اإلعتكاؼ. ال أهنا 
 شرطي ُب صحة اإلعتكاؼ. كىو مذىب البخارم كما ىنا.
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}كىالى تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ُب اٍلمىسىاًجًد تًٍلكى حيديكدي اهلًل فىبلى تػىٍقرىبيوىىا كىذىًلكى 
ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى{.  يػيبػىُتّْ

 كحـر أشياء فبل تنتهكوىا 
 كمنها أكل الربا! كىي أخبث من الزنا! 

قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهلل  :قىاؿى  ،عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  -ِِْٕركل ابن ماجو 
بػٍعيوفى حيوبنا :عىلٍيًو كسىلَّمى  أىٍيسىريىىا أىٍف يػىٍنًكحى الرَّجيلي أيمَّوي. )صحيح( كا١تراد  ،الرّْبىا سى

 التكثَت دكف التحديد. 
فاٟتديث يدؿ على أف الربا  .كنكاح الرجل أمو: ا١تراد بو العقد أك اٞتماع

كاٟتديث صحيح فبل سبيل إذل رٌده كما فعلو بعضهم. كاهلل تعاذل  أشد من الزنا!
 أعلم كعلمو أًب.

 كسكت عن أشياء رٛتة لكم غَت نسياف فبل تبحثوا عنها 
أك:  ىو: "عفو اهلل" ُب اصطبلح اٟترب البحر ابن عباس عليو السبلـ.

قاؿ رجيله ًمٍن أٍىًل  -ْٗما ركاه سعيد بن منصور كسلماف الفارسي عليو السبلـ.  
: كيلُّ ما دٍل يٍذكيًر الٌلوي عٌز كجٌل ُب اٍلقيٍرآفً   ،اٍلمداًئًن: ًٝتٍعتي سٍلماف اٍلفارًًسٌي يقيوؿي

 فهيو ًمٍن عٍفًو الٌلًو عٌز كجٌل. )فيو رجل مبهم!(
 حديث حسن 

انقطاع! قاؿ الشيخ يؤخذ على ا١تؤلف ُب قولو ىذا. إذ ُب سند اٟتديث: 
أبو عبد الرٛتن عبد اهلل نياكين ا١تلقب "سانوغو" ُب ٣تموعة األحاديث الضعيفة 

(: اليصح إسنادا: ُب إسناده ُٓص ) ُب كتاب رياض الصاٟتُت لئلماـ النوكم
  .انقطاع
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(: لقد ضعف ىذا ٓٗ/ّٔكثبت ُب أرشيف ملتقى أىل اٟتديث )
 :اٟتديث ٚتاعة

ا١تهذب . " موقوؼ ك منقطع، دل يلق مكحوؿ أبا ثعلبة" :فالذىيب قاؿ -ُ
ٖ/ّٕٗٔ. 

كالعسقبلين قاؿ: " رجالو ثقات إال أنو منقطع "...ا١تطالب العالية  -ِ
ّ/ُِٕ. 

كمن ا١تعاصرين فاأللباين قاؿ:" منقطع...حسن لغَته " ُب ٗتريج  -ّ
 [.ْ[ ك غاية ا١تراـ ] ُٕٗٓك ضعفو ُب: ضعيف اٞتامع ]  .الطحاكية ٍب تراجع

 ك اهلل أعلم. 
: إذا تقرر ىذا فاٟتديث ال يصح حجة ُب ا١تسألة. كإف كاف ٤تتواه قد   قلتي

 يصلح ك٬تود.
 ركاه الدارقطٍت كغَته

(: أخرجو َُّ/ِقاؿ الدكتور الفحل ُب ٖتقيق رياض الصاٟتُت )
كىو حديث ضعيف!  ،ُِ/َُكالبيهقي  ،ُُٓ/ْكاٟتاكم  ،ُّٖ/ْالدارقطٍت 

ا جهبذ من جهابذة النقاد الكبار! فبل عجب ُب تضعيفو * قلت: كالدارقطٍت ىذ
لبعض أحاديث الصحيحُت. لكن كلها أجاب عنها اٟتافظ ُب ىدم السارم 

 مقدمة فتح البارم أحسن جواب كأشفاه. كاٟتمد هلل. 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 الحديث الحادي والثالثون 
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جاء رجل إذل النيب : أيب العباس سهل بن سعد الساعدل رضي اهلل عنو قاؿ] عن 
دلٍت على عمل إذا عملتو أحبٍت ، يا رسوؿ اهلل :صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ

 . اهلل كأحبٍت الناس
 .[ وازىد فيما عند الناس يحبك الناس، إزىد في الدنيا يحبك اهلل: فقاؿ

 بأسانيد حسنةحديث حسن ركاه ابن ماجة كغَته 
 عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدل 

أبو  ،اٝتو سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصارل ا٠تزرجى الساعدل
ىػ ك قيل بعدىا بػا١تدينة  ٖٖالعباس/أبو ٭تِت ا١تدِن. * لو ك ألبيو صحبة. توُب ُب 

 ا١تنورة. 
 جاء رجل إذل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

الصبلة كالسبلـ مرجعه للصحابة. حبذا لو كاف ا١تسلموف اليـو فالنيب عليو 
٢تم مرجعية! حبذا لو اجتمعوا على كلمة كاحدة! ال يفرؽ بينهم اٟتزبيات كال 

 ."اٞتماعات". فاهلل ا١تستعاف
 يا رسوؿ اهلل دلٍت على عمل إذا عملتو أحبٍت اهلل  :فقاؿ

ن ذكي عاقل. كاعلم أف فمحبة اهلل تعاذل من الغايات اليت يطلبها كل مؤم
 من مفاتيح الوصوؿ إذل حب اهلل تعاذل: 

 قراءة القرآف ُب ا١تصحف! فاعنًت ّٔا أكرب اإلعتناء يا عبد اهلل! -ُ
 صدؽ اٟتديث. -ِ
 حسن اٞتوار. -ّ
 أداء األمانة )كأف ال ٗتوف من خانك( -ْ
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قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  :عن عبد اهلل قاؿ -ْٖٗففي معجم ابن ا١تقرئ 
:  ،ن سره أف ٭تب اهلل كرسولوم :عليو كسلم فليقرأ ُب ا١تصحف. )صحيح( * قلتي

 قراءتاف. ٭تب اهللي بالرفع أك ٭تب اهلل بالنصب. كاهلل أعلم.
عٍن عٍبًد الٌرٍٛتًن ٍبًن أيب قيرادو، أٌف الٌنيبٌ صٌلى  - َُْْكُب شعب اإلٯتاف 

ًبوضيوئًًو، فقاؿ ٢تيمي الٌنيًبُّ الٌلوي علٍيًو كسٌلم توٌضأ يٍوما فجعل أٍصحابيوي يتمٌسحيوف 
صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم: " ما ٭ٍتًمليكيٍم على ىذا ؟ " قاليوا: حيبُّ اهلًل كرسيولًًو، فقاؿ 
ٌبوي اهللي كرسيوليوي  ٌب اهلل كرسيولوي، أٍك ٭تًي الٌنيبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم: "مٍن سرٌهي أٍف ٭تًي

كٍلييؤدّْ أمانتوي ًإذا ائٍػتيًمن، كٍلييٍحًسٍن ًجوار مٍن جاكرهي " فٍليٍصديٍؽ حًديثوي ًإذا حٌدث، 
 )حسن(

 كأحبٍت الناس 
كاصطلح عليو بعض اٞتهاؿ: "حبل من اهلل كحبل من الناس". كىذا جهل 
كاضح. إذ اإلصطبلح ا١تذكور جعلو الشارع ُب عدك اهلل تعاذل كىم أىل الكتاب 

ٍىلي اٍلًكتاًب لكاف خٍَتا ٢تيٍم ًمنػٍهيمي كلٍو آمن أقاؿ ربنا: ا١تشركوف الضالوف. ف
( لٍن يضيرُّككيٍم ًإاٌل أذل كًإٍف ييقاتًليوكيٍم ييولُّوكيمي َُُاٍلميٍؤًمنيوف كأٍكثريىيمي اٍلفاًسقيوف )

لٌةي أٍين ما ثيًقفيوا ًإاٌل ًْتٍبلو ًمن الٌلًو ُُُاأٍلٍدبار ٍبيٌ ال يػيٍنصريكف ) ( ضيرًبٍت علٍيًهمي الذّْ
[ * فكيف يرضوف ألنفسهم ما ُُِ - َُُ :]ُب آؿ عمراف الٌناسً  كحٍبلو ًمن

جعل على أىل الشرؾ. ليس ىذا إال جهبل بالشريعة كعدـ الفقو ُب دين اهلل. فاهلل 
 ا١تستعاف من خطباء السوء!!!

 فقاؿ إزىد ُب الدنيا ٭تبك اهلل 
لزىد مفتاح حب اهلل لنا: الزىد ُب الدنيا. فما الزىد يا تيرا؟ كىل ا إذان 

 كالورع كاحد؟
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( نقبل عن شيخ ُٖٗ/ِقاؿ البساـ ُب تيسَت العبلـ شرح عمدة اٟتكاـ )
ترؾ ماال ينفع ُب اآلخرة،  (الزىد)اإلسبلـ ابن تيميو: الفرؽ بُت الزىد كالورع أف 

 ترؾ ما ٮتاؼ ضرره ُب اآلخرة. ( والورع)
ع كأٚتعها. قاؿ ابن القيم: إف ىذه العبارة من أحسن ما قيل ُب الزىد كالور 

كقاؿ أيضا: التحقيق أهنا )أم النعم( كإف شغلتو عن الٌلو تعاذل فالزىد فيها * 
أفضل، كإف دل تشغلو عن اهلل بل كاف شاكرا فيها فحالو أفضل، كالزىد فيًها ٕتريد 

 القلب عن التعلق ّٔا كالطمأنينة إليها.
 كازىد فيما عند الناس ٭تبك الناس 

 -َِْٓركل مسلم  ال يسألوا الناس شيئا! ويع الصحابة على أفبلذلك 
أٌما ىيو )عٍن أىًب ًإٍدرًيس ا٠ٍتٍوالًِنّْ عٍن أىًب ميٍسًلمو ا٠ٍتٍوالًِنّْ قاؿ حٌدثًٌت اٍٟتًبيبي األًمُتي 

عٍوؼي ٍبني ماًلكو األٍشجًعىُّ قاؿ كيٌنا ًعٍند رسيوًؿ  (فحًبيبه ًإذٌل كأٌما ىيو ًعٍنًدل فأًمُته 
« أال تيبايًعيوف رسيوؿ الٌلًو » ًتٍسعة أٍك ٙتانًية أٍك سٍبعة فقاؿ و كسلم صلى اهلل عليالٌلًو 

أال تيباًيعيوف رسيوؿ »ناؾ يا رسيوؿ الٌلًو. ٍبيٌ قاؿ ككيٌنا حًديث عٍهدو بًبٍيعةو فقيٍلنا قٍد بايعٍ 
: قاؿ؟ أال تيباًيعيوف رسيوؿ الٌلوً : ناؾ يا رسيوؿ الٌلًو. ٍبيٌ قاؿفقيٍلنا قٍد بايعٍ «. ؟الٌلوً 

على أٍف تٍعبيديكا : قاؿ؟ وؿ الٌلًو فعبلـ نيباًيعيكقٍد بايٍعناؾ يا رسي : فبسٍطنا أٍيًدينا كقػيٍلنا
كال تٍسأليوا  (كأسٌر كًلمة خًفٌية)الٌلو كال تيٍشرًكيوا ًبًو شٍيئا كالٌصلواًت ا٠ٍتٍمًس كتيًطيعيوا 

أحًدًىٍم فما يٍسأؿي أحدا ييناًكليوي رأٍيتي بٍعض أيكلًئك الٌنفًر يٍسقيطي سٍوطي ف. الٌناس شٍيئا
 ًإيٌاهي.

 ركاه ابن ماجة كغَته بأسانيد حسنة
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.. كاٍزىٍد . -َُِْلكن لفظ ابن ماجو ليس كا١تذكور أعلى. إ٪تا ىو: 
بُّك الٌناس. * فا١تؤلف رٛتو اهلل ركل اٟتديث با١تعٌت. كىو  ًفيما ًُب أٍيًدم الٌناًس ٭تًي

 . ا١تتبادر ُب األذىاف
 عاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!كاهلل ت

 
 الحديث الثاني والثالثون 

أف رسوؿ اهلل ، ] عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سناف ا٠تدرم رضي اهلل عنو
[ حديث حسن ركاه ابن  ال ضرر وال ضرار :صلى اهلل كعليو كآلو كسلم قاؿ
مالك ُب ا١توطإ مرسبل عن عمرك بن ٭تِت كركاه ، ماجة كالدارقطٍت كغَت٫تا مسندا

كلو طرؽ يقوم ، فأسقط أبا سعيد، عن أبيو عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم
 بعضها بعضا

 عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سناف ا٠تدرم 
ىو سعد بن مالك بن سناف بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األّتر كىو 

 خدرة بن عوؼ 
 ٓٔأك  ْٔأك  ّٔأبو سعيد ا٠تدرل. *توُب ُب  ،نصارلبن اٟتارث بن ا٠تزرج األ

 ىػ بػا١تدينة. * كاف من أصحاب الشجرة فقيها نبيبل.  ْٕىػ ك قيل 
 ال ضرر 

فالضرر يزاؿ! كما قاؿ األصوليوف ُب قواعدىم. كىي قاعدة ُب غاية 
 الصحة. 

 صلى اهلل عليو كسلمرسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن جاًبرو  - ُِْٓركل مسلم 
ًإذا كقعٍت ليٍقمةي أحدًكيٍم فٍليٍأخيٍذىا فٍلييًمٍط ما كاف ًّٔا ًمٍن أذل كٍليٍأكيٍلها كال » 
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يدٍعها لًلٌشٍيطاًف كال ٯٍتسٍح يدهي بًاٍلًمٍنًديًل حىٌت يٍلعق أصاًبعوي فًإنٌوي ال يٍدرًل ًَب ألّْ 
 «.طعاًمًو اٍلربكةي 

 كال ضرار 
مالك شارحان لفظ الضرر كالضرار قاؿ الزرقاين ُب شرحو على موطأ اإلماـ 

(ْ/َْ:) 
بكسر أكلو فعاؿ أم ال ٬تازم من ضره بإدخاؿ الضرر عليو الًضرار:  .ُ

* فاألكؿ إٟتاؽ مفسدة بالغَت  .كالضرار فعل اثنُت .بل يعفو. *فالضرر فعل كاحد
أم كل منهما يقصد ضرر صاحبو بغَت  .مطلقا كالثاين إٟتاقها بو على كجو ا١تقابلة

 جهة االعتداء با١تثل.
 .قاؿ ابن عبد الرب: قيل ٫تا ٔتعٌت كاحد للتأكيد .ِ
ال يضره ابتداء كال يضاره إف ضره  :كقيل ٫تا ٔتعٌت القتل كالقتاؿ أم .ّ

كإف انتصر فبل يعتدم ! كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: كال  .كليصرب فهي مفاعلة
أكثر من انتصافك منو } ك١تن صرب كغفر إف ذلك ١تن عـز ٗتن من خانك يريد ب

 .ّْاألمور { سورة الشورل اآلية 
أم:  .كالضرار الفعل .الضرر عند أىل العربية االسم :كقاؿ ابن حبيب .ْ

 ال تدخل على أحد ضرارا ْتاؿ.
الضرر ىو الذم لك فيو منفعة كعلى جارؾ فيو مضرة.  :كقاؿ ا٠تشٍت .ٓ

و منفعة كعلى جارؾ فيو مضرة. *كىذا كجو حسن ُب * كالضرار: ما ليس لك في
اٟتديث! كىو لفظ عاـ ينصرؼ ُب أكثر األمور كالفقهاء ينزعوف بو ُب أشياء 

 ٥تتلفة.
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كقاؿ الباجي: اختار ابن حبيب أهنما لفظاف ٔتعٌت كاحد للتأكيد! *  .ٔ
ك٭تتمل أف يريد ال ضرر على أحد أم ال يلزمو الصرب عليو كال ٬توز لو إضراره 
بغَته. كليس استيفاء اٟتقوؽ ُب القصاص كغَته من ىذا الباب ألف ذلك استيفاء 
ٟتق أك ردع عن استدامة ظلم فما أحدثو الرجل بعرصتو ٦تا يضر ّتَتانو من بناء 
ٛتاـ أك فرف ٠تبز أك سبك ذىب أك فضة أك عمل حديد أك رحى فلهم منعو قالو 

 مالك ُب آّموعة.
 كغَت٫تا مسندا  ركاه ابن ماجة كالدارقطٍت

.  ّ: ا١تسند بفتح النوف لو َُقاؿ ُب تيسَت مصطلح اٟتديث ص  معافو
: كمقابلو: ا١ترسل.  .أحدىا )كىو ا١تراد ىنا(: اٟتديث ا١ترفوع ا١تتصل سندا * قلتي

 فبل يتصل!
 كركاه مالك ُب ا١توطإ مرسبل 

: ّٔتعريف ا١ترسل اصطبلحا كما جاء ُب تيسَت مصطلح اٟتديث ص 
: كىنا سقط اسم "أيب ىو ما  سقط من آخر إسناده مٍن بٍعد التابعي. * قلتي

 سعيد ا٠تدرم" الصحايب اٞتليل عليو من اهلل السبلـ كالرضواف.
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث الثالث والثالثون 

 :صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿأف رسوؿ اهلل ، ] عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
على  لكن البينة. الدعى رجال أموال قوم ودماءىم، لو يعطى الناس بدعواىم

حديث حسن ركاه البيهقي كغَته ىكذا  [ واليمين على من أنكر، المدعى
 كبعضو ُب الصحيحُت
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 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
كىو القائل  احملمدية.ىو البحر اٟترب. ْتر لسعة علمو فهو حربه ٢تذه األمة 

 لساف سؤكؿ ... كقلب عقوؿ ...بُب مفتاح طلب العلم: 
 لو يعطى الناس بدعواىم الدعى رجاؿ أمواؿ قـو كدماءىم 
جاء  – ِّٕٓألف ا١تتقُت من الناس نزره قلةه جدان جدان. * ركل البخارم 

: ًُبَّ أيٍنزًلىٍت ىىًذًه اآليىةي كىانىٍت رل بًئػٍ  ره ُب أىٍرًض اٍبًن عىم  رل فػىقىاؿى رل األىٍشعىثي فػىقىاؿى
! قػيٍلتي مىا رل شيهيوده قىاؿى فػىيىًمينىوي! قػيٍلتي يىا رىسيوؿى اهلًل ًإذنا ٭تىًٍلفى فىذىكىرى النَّيبُّ  شيهيودىؾى

ا اٟتٍىًديثى فىأىنٍػزىؿى اللَّوي ذىًلكى تىٍصًديقنا لىوي.  صلى اهلل عليو كسلم ىىذى
  لكن البينة على ا١تدعى

(: كلًكٌن اٍلبيّْنة على الطٌاًلًب كاٍليًمُت على ِِٓ/َُكُب لفظ للبيهقي )
 اٍلمٍطليوًب.

 كاليمُت على من أنكر 
كٯتُت ا١تدعى عليو ال يلتفت إليو إذا جاء ا١تدعي بالبينة. فبل يستحلف 

ا١تدعى عليو عن  ِٖا١تدعى عليو إال إذا عدـ البينة من ا١تدعي. أما إذا نكل
 وؿ قوؿ ا١تدعي. فالق ،اليمُت

 حديث حسن ركاه البيهقي كغَته ىكذا 
إذا أطلق البيهقي فمراده ُب سننو الكربل. إذ ىو أجٌل كتابو. كحقا ركاه 

كيٍنتي قاًضيا اًلٍبًن الزُّبٍَتً على   :عًن اٍبًن أىًب ميلٍيكة قاؿ -ُِّّٕفيو كذكر قصة 
ًن عٌباسو فكتب اٍبني عٌباسو رًضى الطٌاًئًف فذكر ًقٌصة اٍلمٍرأتٍُتً قاؿ فكتٍبتي ًإذل ابٍ 

                                                           
 امتنع عنو. ِٖ
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لٍو يػيٍعطى الٌناسي ًبدٍعواىيٍم » :قاؿصلى اهلل عليو كسلم الٌلوي عنػٍهيما ًإٌف رسيوؿ الٌلًو 
الٌدعى رًجاؿه أٍمواؿ قٍوـو كًدماءىيٍم كلًكٌن اٍلبيّْنة على اٍلميٌدًعى كاٍليًمُت على مٍن أٍنكر 

 كذكر اٍٟتًديث.«. 
 كبعضو ُب الصحيحُت

. * يذكر البخارم كال مسلم "البينة على ا١تدعي". كإ٪تا ذكرا اليمُت فلم
أٍك ًُب  ،عًن اٍبًن أيب ميلٍيكة أٌف اٍمرأتٍُتً كانتا ٍٗترًزاًف ُب بٍيتو  -ِْٓٓركل البخارم 

ا كقٍد أيٍنًفذ بًًإٍشفى ُب كفّْها فاٌدعٍت على األيٍخرل فريًفع  -اٟتٍيٍجرًة  فخرجٍت ًإٍحدا٫تي
لٍو يػيٍعطى  :ًن عٌباسو فقاؿ اٍبني عٌباسو قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلمًإذل ابٍ 

الٌناسي ًبدٍعواىيٍم لذىب ًدماءي قٍوـو كأٍموا٢تييٍم ذكّْريكىا بًالٌلًو كاٍقرؤيكا علٍيها }ًإٌف اٌلًذين 
اهلل عليو  يٍشًتيكف ًبعٍهًد اهلًل{ فذٌكريكىا فاٍعًتفٍت فقاؿ اٍبني عٌباسو قاؿ الٌنيبُّ صلى

لٍو يػيٍعطى الٌناسي »  - ْٕٔٓكسلم اٍليًمُتي على اٍلميٌدعى علٍيًو. * كلفظ مسلم 
 «.ًبدٍعواىيٍم الٌدعى ناسه ًدماء رًجاؿو كأٍموا٢تيٍم كلًكٌن اٍليًمُت على اٍلميٌدعى علٍيًو 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
  الرابع والثالثونالحديث 

ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  :] عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو قاؿ
فإن ، فإن لم يستطع فبلسانو، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده :ؿكسلم يقو 

 [ ركاه مسلم وذلك أضعف اإليمان، لم يستطع فبقلبو
 عن أيب سعيد ا٠تدرم 

. كما مضى فجدٍد بو عهدان كال تغفل أبدان. ىو سعد بن مالك بن سناف
 أنصارم خزرجي رضي اهلل تعاذل عنو.كىو 
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 من رأل منكم منكرا فليغَته بيده 
( عىٍن ِّّٕكما فعل النيب عليو الصبلة كالسبلـ! فركل الشيخاف )جو 

ى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى أىصىابىًٍت رىسيوؿي اهلًل صىلَّ  :عىٍن أبيو قىاؿى  ،قػىٍيًس ٍبًن ًطٍهفىةى اٍلًغفىارًمّْ 
؟! ىىًذًه  :فػىرىكىضىًٍت ًبرًٍجًلًو كىقىاؿى  ،نىائًمنا ُب اٍلمىٍسًجًد عىلىى بىٍطًٍت  ا النػٍَّوـً مىا لىكى كى٢ًتىذى

 . -أىٍك يػيٍبًغضيهىا اللَّوي  ،نػىٍومىةه يىٍكرىىيهىا اللَّوي 
: كُب ركاية   ّٖ ىذه ضجعة جهنمية!ضعيفة: البن ماجو أيضا قلتي

 يستطع فبلسانو  فإف دل
 خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٞتٍىاًىًلُتى قاؿ ربنا: فإف دل يقبٍل فقد  

 [ُٗٗ :]األعراؼ
قىاؿى مىرَّ  ،رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  ،( عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ََُ/ِفركل البخارم )

النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم بًاٍمرىأىةو تػىٍبًكي ًعٍندى قػىرٍبو فػىقىاؿى اتًَّقي اللَّوى كىاٍصربًم قىالىٍت 
ًإلىٍيكى عىٍتّْ فىًإنَّكى دلٍى تيصىٍب ٔتيًصيبىيًت كىدلٍى تػىٍعرًٍفوي فىًقيلى ٢تىىا ًإنَّوي النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم 

ٍد ًعٍندىهي بػىوَّاًبُتى فػىقىالىٍت دلٍى أىٍعرًٍفكى فىأىتىٍت بىابى  النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم فػىلىٍم ٕتًى
.  فػىقىاؿى ًإ٪تَّىا الصَّبػٍري ًعٍندى الصٍَّدمىًة األيكذلى

 فإف دل يستطع فبقلبو 
كىذا أدناه! كلذلك بكى منو أبو سعيد عليو السبلـ! * ركل أٛتد 

أٌف أبا سًعيدو ا٠ٍتيٍدرًٌم قاؿ: قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم: ال  (ُُٖٕٔ)
* قاؿ: ٍبيٌ بكى أبيو سًعيدو قاؿ:  .ٯتٍنعٌن رجيبل مهابةي الٌناًس أٍف يقيـو ًْتق  ًإذا عًلموي 

                                                           
لينو أبو زرعة. كقاؿ أبو حاًب: ركل عن القاسم أحاديث منكرة. كقاؿ أبو داكد: ليس بو ، بن ٚتيلالوليد  ّٖ

 )الزكائد(بأس! كذكره ابن حباف ُب الثقات. كسلمة بن رجاء كيعقوب بن ٛتيد ٥تتلف فيهما. 



  - ٔ77 - 
 

كىذا إسناد ضعيف لضعف  ،فما قيٍمنا ًبًو. )مرفوعو صحيح ،قٍد كالٌلًو شًهٍدناهي 
 (علي بن زيد

 كذلك أضعف اإلٯتاف 
فاإلٯتاف يتفاكت بُت شخص كآخر. ال كما يقوؿ بعض الفرؽ الضالة إف 
اإلٯتاف ال يتجزأ فإٯتاف الفاسقُت كإٯتاف أيب بكر كا١تبلئكة عليهم السبلـ. كىذا 

 جهل كاضح فاضح قادح.
 كاعلم أخي الفاضل أف اٟتديث ا١تشهور ُب ٕتديد اإلٯتاف لضعيف! 

جدّْديكا  :قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم( َُٕٖركل أٛتد )
دّْدي ًإٯتاننا ؟ قاؿ ،يا رسيوؿ اهللً  :ًقيل ،ًإٯتانكيمٍ  أٍكًثريكا ًمٍن قٍوًؿ ال إًلو ًإالٌ  :ككٍيف ٧تي

الٌلوي. )قاؿ األرنؤكط: إسناده ضعيف، صدقة بن موسى ضعفو ابن معُت كأبو داكد 
 الرازم: كالنسائي كغَتىم، كقاؿ أبو حاًب 

َت  بن هنار جٌهلو  -كيقاؿ: شتَت-يكتب حديثو كال ٭تتج بو، ليس بالقوم، كٝتي
 الدارقطٍت!(

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث الخامس والثالثون 

ال : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :] عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
وال يبع بعضكم على بيع ، وال تدابروا، وال تباغضوا، وال تناجشوا، تحاسدوا

، وال يخذلو، ال يظلمو: المسلم أخو المسلم. وكونوا عباد اهلل إخوانا، بعض
 -ويشير إلى صدور ثالث مرات  -التقوى ىهنا ، وال يحقره، وال يكذبو
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على المسلم كل المسلم ،  بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
 [ ركاه مسلم دمو ومالو وعرضو :حرام

 عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو 
غفر اهلل لو كألمو كرضي عنهما آمُت آمُت آمُت. كأبو ىٌر أحب إليو من 

 أيب ىريرة كما قيل، ألف ا٢تر مذكر كا٢تريرة مؤنث. كالعلم عند اهلل تعاذل.
 ال ٖتاسدكا 

فهو دكاء نبوم ناجع مبارؾ أياـ كل شهر!  ّكدكاء اٟتسد أف تصـو 
 كمأجور صاحبو.

صلى اهلل عليو كسلم عٍن رجيلو ًمٍن أٍصحاًب الٌنًبّْ  -ِّٕٗ ركل النسائي
كًدٍدتي أنٌوي دٍل يٍطعًم » رجيله يصيوـي الٌدٍىر. قاؿ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ًقيل لًلٌنًبّْ 

أال » ٍبيٌ قاؿ «. أٍكثر » فوي قاؿ قاليوا فًنصٍ «. أٍكثر » قاليوا فثػيليثٍيًو قاؿ «. الٌدٍىر 
اٟتقد  :]الوحر.« أيٍخربيكيٍم ٔتا ييٍذًىبي كحر الٌصٍدًر صٍوـي ثبلثًة أيٌاـو ًمٍن كيلّْ شٍهرو 

 كالغيظ[ صحيح لغَته!
 كال تناجشوا 

صلى اهلل عليو ( عًن اٍبًن عيمر أٌف رسيوؿ الٌلًو ّّٖٗركل الشيخاف )ـ 
أف ٯتدح السلع لَتكجها أك يزيد َب ٙتنها كال  :]النجش .هنى عًن الٌنٍجشً كسلم 

 يريد شراءىا ليضر غَته[
 كال تباغضوا 
صلى اهلل عليو رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة  -ُِّٕركل مسلم 

» أٍك قاؿ «. ال يٍفرٍؾ ميٍؤًمنه ميٍؤًمنة ًإٍف كرًه ًمٍنها خيليقا رًضى ًمٍنها آخر » كسلم 
 يبغض[ :يفرؾ] .« غٍَتهي 
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 كال تدابركا 
عٍن أيب أيُّوب األٍنصارًمّْ أٌف رسيوؿ اهلًل صلى اهلل  -َٕٕٔركل البخارم 

ال ٭ًتلُّ لًرجيلو أٍف يٍهجير أخاهي فٍوؽ ثبلًث لياؿو يٍلتًقياًف فيػيٍعًرضي  :عليو كسلم قاؿ
. ا اٌلًذم يٍبدأي بًالٌسبلـً  ىذا كيػيٍعًرضي ىذا كخيػٍري٫تي

 ى بيع بعض كال يبع بعضكم عل
وبة أخيك ا١تسلم. إذ النكاح عقد كالبيع. لكن كمثلو ا٠تطبة على ٥تط

لتفهم ا١تراد من هني "ا٠تطبة على خطبة أخيك" فاقرأ ما قاؿ إماـ دار ا٢تجرة ُب 
بي أحديكيٍم ال ٮٍتطي ًو ًفيما نيرل كالٌلوي أٍعلمي "كتٍفًسَتي قٍوًؿ رسيوًؿ اللٌ  :ُْٓٗا١توطأ 

أٍف ٮٍتطيب الٌرجيلي اٍلمٍرأة، فًتٍكن ًإلٍيًو كيٌتًفقاًف على صداؽو كاًحدو ، "أًخيوً على ًخٍطبًة 
، كقٍد تراضيا، فًهي تٍشًًتطي علٍيًو لًنٍفًسها، فًتٍلك اٌليًت هنى أٍف ٮٍتطيبها الٌرجيلي  مٍعليوـو

ها أٍمريهي، كدلٍ على ًخٍطبًة أًخيًو، كدٍل يٍعًن ًبذًلك ًإذا خطب الٌرجيلي اٍلمٍرأة، فلٍم ييواًفقٍ 
 ترٍكٍن ًإلٍيًو، أٍف ال ٮٍتطيبها أحده، فهذا بابي فسادو يٍدخيلي على الٌناًس!" 

 . : كلعل قوؿ ىذا اإلماـ اٞتبل أكذل أف يسمع من قوؿ أساتذتنا الكراـ اليـو قلتي
 كاهلل ا١توفق.

 ككونوا عباد اهلل إخوانا 
[ أم: كونوا إخوانا. فهو َُ :]اٟتجرات ًإ٪ٌتا اٍلميٍؤًمنيوف ًإٍخوةه قاؿ ربنا: ك 

 . كاهلل أعلم.ْٖخرب ٔتعٌت األمر
 ا١تسلم أخو ا١تسلم 

                                                           
بٍينكيمي اٍلعداكة ًإ٪ٌتا ييرًيدي الٌشٍيطافي أٍف ييوًقع قاؿ ربنا: كُب القرآف استفهاـ ٔتعٌت األمر.  ْٖ

كاٍلبٍغضاء ًُب ا٠ٍتٍمًر كاٍلمٍيًسًر كيصيدٌكيٍم عٍن ًذٍكًر الٌلًو كعًن الٌصبلًة فهٍل أنٍػتيٍم ميٍنتهيوف 
 [ أم: فانتهوا! لذا قاؿ عمر: انتهينا يا ربنا انتهينا!ُٗ]ا١تائدة: 
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أخوة اإلسبلـ أقول كأكذل من أخوة النسب. بدليل: قاؿ يا نيوحي ًإنٌوي لٍيس 
ًمٍن أٍىًلك ًإنٌوي عمله غيػٍري صاًلحو فبل تٍسأٍلًن ما لٍيس لك ًبًو ًعٍلمه ًإينّْ أًعظيك أٍف 

 [ْٔ ]ىود اٍٞتاًىًلُتتكيوف ًمن 
أتٍنزًؿي  ،يا رسيوؿ اهللً  :أنٌوي قاؿ ،عٍن أيسامة ٍبًن زٍيدو  -َِّٕركل ابن ماجة 

ككاف عًقيله كًرث أبا  .كىٍل ترؾ لنا عًقيله ًمٍن رًباعو أٍك ديكرو ؟ :ُب دارًؾ ٔتٌكة ؟ قاؿ
ككاف  ،نا ميٍسًلمٍُتً ألنٌػهيما كا ،كدٍل يًرٍث جٍعفره كال عًليّّ شٍيئا ،طاًلبو ىيو كطاًلبه 

 .ال يًرثي اٍلميٍؤًمني اٍلكاًفر :* فكاف عيمري ًمٍن أٍجًل ذًلك يقيوؿي  .عًقيله كطاًلبه كاًفرٍينً 
ال يًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكاًفر كال  :قاؿ رسيوؿي اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو كسٌلم :* كقاؿ أيسامةي 

 ا(اٍلكاًفري اٍلميٍسًلم. )كأخرجو الشيخاف مفرقا ك٥تتصر 
 ال يظلمو كال ٮتذلو 

كال ييٍسًلميوي". يريد: يسلمو  ،(: "ال يٍظًلميوي ُٖٔ/ّكُب لفظو للشيخُت )خ 
ـه.  إذل األعداء. بل ينصره عليهم. * أما ٮتذلو فمعناه: يًتكو ال يبارل بو. كىذا حرا

 فأين األخوة إذا؟! ،كإالٌ 
رٍجنا مع رسيوًؿ قاؿ خ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب قتادة -ُِّْركل البخارم 

اهلًل صلى اهلل عليو كسلم عاـ حينٍُتو فلٌما اٍلتقٍينا كانٍت لًٍلميٍسًلًمُت جٍولةه فرأٍيتي 
رجيبل ًمن اٍلميٍشرًًكُت عبل رجيبل ًمن اٍلميٍسًلًمُت فاٍستدٍرتي حىٌت أتٍيتيوي ًمٍن كرائًًو حىٌت 

 ضٌمة كجٍدتي ًمٍنها رًيح ضربٍػتيوي بًالٌسٍيًف على حٍبًل عاتًًقًو فأٍقبل علٌي فضٌمًٍت 
اٍلمٍوًت ٍبيٌ أٍدركوي اٍلمٍوتي فأٍرسلًٍت فلًحٍقتي عيمر ٍبن ا٠ٍتطٌاًب فقيٍلتي ما باؿي الٌناًس 
قاؿ: أٍمري اهلًل. )يريد: قضاء اهلل أهنم ىكذا فعلوا(. ٍبيٌ ًإٌف الٌناس رجعيوا كجلس الٌنيبُّ 

لٍيًو بيّْنةه فلوي سلبيوي فقيٍمتي فقيٍلتي مٍن صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ مٍن قتل قًتيبل لوي ع
يٍشهدي رل ٍبيٌ جلٍستي ٍبيٌ قاؿ مٍن قتل قًتيبل لوي علٍيًو بيّْنةه فلوي سلبيوي فقيٍمتي فقيٍلتي مٍن 
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يٍشهدي رل ٍبيٌ جلٍستي ٍبيٌ قاؿ الثٌالًثة ًمٍثلوي فقاؿ رجيله صدؽ يا رسيوؿ اهلًل كسلبيوي 
 ًعٍنًدم.

 كال يكذبو 
الكذب من صفة ا١تؤمن ُب شيئ! أما اٞتْب كالبخل عياذا باهلل فقد ليس 
 يكوف ذلك.

، أنٌوي قاؿ - ِٖٓٓركل مالك  : ًقيل لًرسيوًؿ الٌلوً  :عٍن صٍفواف ٍبًن سيلٍيمو
". أيكيوفي اٍلميٍؤًمني ًٓتيبل؟ فقاؿ: "نعمٍ  :". فًقيل لوي "نعمٍ :؟ فقاؿأيكيوفي اٍلميٍؤًمني جبانا

 ".ال" :؟ فقاؿأيكيوفي اٍلميٍؤًمني كٌذابا :فًقيل لوي 
 كال ٭تقره 

اًشعو قاؿ قاـ ًفينا  - ّٖٕٗركل مسلم  عٍن ًعياًض ٍبًن ًٛتارو أًخى بًٌت ٣تي
كساؽ «. ًإٌف الٌلو أمرًِن » ذات يٍوـو خًطيبا فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو 

كًإٌف الٌلو أٍكحى ًإذٌل أٍف تواضعيوا » يًو اٍٟتًديث ٔتًٍثًل حًديًث ًىشاـو عٍن قتادة كزاد فً 
كىيٍم » كقاؿ ًَب حًديًثًو «. حىٌت ال يٍفخر أحده على أحدو كال يٍبًغى أحده على أحدو 

فقيٍلتي فيكيوفي ذًلك يا أبا عٍبًد الٌلًو قاؿ نعٍم «. ًفيكيٍم تبعا ال يبػٍغيوف أٍىبل كال ماال 
ٌيًة كًإٌف الٌرجيل لَتٍعى على اٍٟتىّْ ما ًبًو ًإاٌل كلًيدتػيهيٍم كالٌلًو لقٍد أٍدرٍكتػيهيٍم ًَب اٍٞتاًىلً 

 .]!!![ يطؤيىا
 التقول ىهنا 

(: ١تا كقعت الفتنة قاؿ ٖٗٓ/ِقاؿ الشيخ ابن بطة ُب اإلبانة الكربل )
اتقوىا : » أال ٕتمع لنا التقول ُب كبلـ يسَت يركنو؟[ :]أك قيل لوطلق بن حبيب 

أف تعمل بطاعة اهلل على نور من نور اهلل رجاء  :ل قاؿكما التقو  :قالوا ،بالتقول
 «كالتقول ترؾ معاصي اهلل على نور من اهلل خوؼ عقاب اهلل  ،ثواب اهلل
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 (:ُُّ/ُكقاؿ السيوطي ُب الدر ا١تنثور )
 :أف رجبل قاؿ لو ٖٓأخرج ابن أيب الدنيا ُب كتاب التقول عن أيب ىريرة .ٔ

 :فكيف صنعت قاؿ :قاؿ ،نعم :ىل أخذت طريقا ذا شوؾ قاؿ :ما التقول قاؿ
 ذاؾ التقول. :إذا رأيت الشوؾ عدلت عنو أك جاكزتو أك قصرت عنو قاؿ

٘تاـ التقول أف يتقي اهلل  :عن أيب الدرداء قاؿ ٖٔأخرج أٛتد ُب الزىد .ٕ
العبد حىت يتقيو من مثقاؿ ذرة كحىت يًتؾ بعض ما يرل أنو حبلؿ خشية أف 

 يكوف حجابا بينو كبُت اٟتراـ. ،ايكوف حرام
ما زالت التقول با١تتقُت حىت تركوا كثَتا من اٟتبلؿ  :عن اٟتسن قاؿ .ٖ

 ٥تافة اٟتراـ.
 إ٪تا ٝتوا ا١تتقُت ألهنم اتقوا ما ال يتقى. :عن سفياف الثورم قاؿ .ٗ
لو أف رجبل اتقى مائة شيء كدل يتق شيئا  :عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿ .٘

 ١تتقُت.كاحدا دل يكن من ا
٘تاـ التقول أف تبتغي علم ما دل تعلم منها  :عن عوف بن عبد اهلل قاؿ .ٙ

 .إذل ما قد علمت منها
من سره أف يكوف متقيا فليكن أذؿ من قعود أبل كل  :عن رجاء قاؿ .ٚ

 من أتى عليو أرغاه.

                                                           
أين  أما عن عمر فلم أعرؼ أين ذاؾ. كفضيلة شيخنا كإف كرره فإف فضيلتو دل يذكر ٖٓ

 ذاؾ. فاهلل تعاذل أعلم.
كتاب رائع ُب غاية اٞتماؿ أٚتل من أٚتل النساء. فاحرٍص عليو يا عبد العزيز كيا   ٖٔ

 أمة اللطيف.
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 ،كتب رجل إذل عبد اهلل بن الزبَت ٔتوعظة  :عن كىب بن كيساف قاؿ .ٛ
من صرب  ،عبلمات يعرفوف ّٔا كيعرفوهنا من أنفسهم فإف ألىل التقول ،أما بعد

 على الببلء كرضى بالقضاء كشكر النعماء كذؿ ٟتكم القرآف.
يا بٍت إ٪تا  :قاؿ داكد البنو سليماف عليو السبلـ :عن ابن ا١تبارؾ قاؿ .ٜ

ٟتسن توكلو على اهلل فيما نابو كٟتسن  ،تستدؿ على تقول الرجل بثبلثة أشياء
 سن زىده فيما فاتو.رضاه فيما أتاه كٟت

معدف من التقول ال يزاؿ لسانك رطبا  :عن سهم بن سحاب قاؿ .ٓٔ
 من ذكر اهلل.

بلغنا أف  :أخرج أٛتد ُب الزىد عن سعيد بن أيب سعيد ا١تقربم قاؿ .ٔٔ
 :يا معلم ا٠تَت كيف أكوف تقيا هلل كما ينبغي لو قاؿ :رجبل جاء إذل عيسى فقاؿ

! بكدحك كقوتك ما استطعت كتعمل! ٖتب اهلل بقلبك كلو ،بيسَت من األمر
 :قاؿ ؟من ابن جنسي يا معلم ا٠تَت :قاؿ !كترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك

 كما ال ٖتب أف يؤتى إليك فبل تأتو إذل أحد فأنت تقي هلل حقا.! كلد آدـ كلهم
رأس التقول كمعظمو أف ال تعبد شيئا  :عن إياس بن معاكية قاؿ .ٕٔ

 قى كالنهى.دكف اهلل ٍب تتفاض الناس بالت
كخوا٘تها  حسن النيةفواتح التقول  :عن عوف بن عبد اهلل قاؿ .ٖٔ

التوفيق كالعبد فيما بُت ذلك بُت ىلكات كشبهات كنفس ٖتطب على سلوىا 
 كعدك مكيد غَت غافل كال عاجز.

كيف يرجو مفاتيح التقول من يؤثر على   :عن ٤ترز الطفارم قاؿ .ٗٔ
 ؟!اآلخرة الدنيا
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النهار كال بقياـ  ليس تقول اهلل بصياـ :ؿعن عمر بن عبد العزيز قا .٘ٔ
ترؾ ما حـر اهلل كأداء ما : كلكن تقول اهلل. * كالتخليط فيما بُت ذلك ٕٖالليل

 فمن رزؽ بعد ذلك خَتا فهو خَت إذل خَت.! افًتض اهلل
  -كيشَت إذل صدكر ثبلث مرات  -

كمٍن يػيٍؤًمٍن قاؿ ربنا: . كيزينو بالتقول فاسأؿ اهلل يا عبد اهلل أف يهدم قلبك
 ما أفَّ  يعلم حىت لليقُت، قلبو يهدً : عباس ابن قاؿ [ُُ :]التغابن بًالٌلًو يٍهًد قٍلبوي 

 (َّٕ/ّ. )صفوة التفاسَت ليصيبو يكن دل أخطأه ما ليخطئو، يكن دل أصابو

أنٌوي  صلى اهلل عليو كسلم عٍن عٍبًد الٌلًو عًن الٌنًبّْ  - َٕٕٗكركل مسلم 
 «.هيٌم ًإِنّْ أٍسأليك ا٢ٍتيدل كالتُّقى كاٍلعفاؼ كاٍلًغٌت اللٌ » كاف يقيوؿي 

 ْتسب امرئ من الشر أف ٭تقر أخاه ا١تسلم 
كأف تقوؿ للمعهديُت طلبة العلم الشرعي: يا ٤تلق!!! على جهة 
التنقيص. كاهلل يعلم ما ُب قلبك. كالقلب الواسخ يبدك من لسانو أصوات 

 تٍعرًفنٌػهيٍم ًُب ٍٟتًن اٍلقٍوًؿ كالٌلوي يٍعلمي أٍعمالكيمٍ كلقاؿ ربنا: . ٖٖكاسخات كاهلل ا١تستعاف
 [َّ :]٤تمد

عٍن أيب أيمامة قاؿ: عٌَت أبيو ذر  ًببلال بًأيمًّْو،  ،- ِْٕٕركل ُب الشعب 
فقاؿ: يا اٍبن الٌسٍوداًء، كًإٌف ًببلال أتى رسيوؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم، فأٍخربهي 

                                                           
(: قيل لسفياف الثورم: أرل الناس يقولوف "سفياف الثورم!" ُّٓ/ُالدر ا١تنثور ) ٕٖ

 كأنت تناـ الليل؟! فقاؿ: اسكت، مبلؾ ىذا األمر: التقول.
 البطن الواسخ ٮترج من جوفو ضراط كاسخ. أكرمكم اهلل! أكرمكم اهلل! كما أف  ٖٖ
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فغًضب، فجاء أبيو ذر  كدٍل يٍشعيٍر، فأٍعرض عٍنوي الٌنيبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم، فقاؿ: 
 شٍيءه بلغك يا رسيوؿ اهلًل، قاؿ: " أٍنت اٌلًذم تيعيػّْري ًببلال بًأيمًّْو ما أٍعرضك عٍتّْ ًإاٌل 

ٌمدو  أٍك ما  -؟ " قاؿ الٌنيًبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم: " كاٌلًذم أٍنزؿ اٍلًكتاب على ٤تي
، ًإٍف أنٍػتيٍم ًإاٌل كطفّْ الٌصاًع " -شاء اهللي أٍف ٭ٍتًلف   ما أًلحدو علٌي فٍضله ًإاٌل ًبعملو

: َّالبخارم قاؿ  قلت: كركاه البخارم لكن دل يذكر ببلال عليو السبلـ.
كعلى غيبلًمًو حيٌلةه فسأٍلتيوي عٍن  ،كعلٍيًو حيٌلةه  ،عًن اٍلمٍعريكًر قاؿ لًقيتي أبا ذر  بًالرٌبذةً 

سلم يا رل الٌنيبُّ صلى اهلل عليو ك  :فقاؿ ،ًإينّْ سابٍبتي رجيبل فعيٌػٍرتيوي بًأيمّْوً  :فقاؿ ،ذًلك
أبا ذر  أعيٌػٍرتوي بًأيمًّْو ًإٌنك اٍمريؤه ًفيك جاًىًلٌيةه ًإٍخوانيكيٍم خوليكيٍم جعلهيمي الٌلوي ٍٖتت 

كال  ،أٍيًديكيٍم فمٍن كاف أخيوهي ٍٖتت يًدًه فٍلييٍطًعٍموي ٦تٌا يٍأكيلي كٍليػيٍلًبٍسوي ٦تٌا يٍلبسي 
 فأًعينيوىيٍم.تيكلّْفيوىيٍم ما يٍغًلبػيهيٍم فًإٍف كٌلٍفتيميوىيٍم 

 كل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ دمو 
 ك٨تن ٨تكم ُب إسبلـ اإلنساف بالظواىر ال البواطن! 

أٌف اٍلًمٍقداد ٍبن عٍمروك اٍلًكٍنًدٌم حًليف بًٍت زيٍىرة  -ٖٓٔٔركل البخارم 
ككاف شًهد بٍدرا مع الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم أنٌوي قاؿ يا رسيوؿ اهلًل ًإٍف  ،حٌدثوي 

ٌ الذ ًبشجرةو كقاؿ أٍسلٍمتي لًٌلًو لقً  يتي كاًفرا فاٍقتتٍلنا فضرب يًدم بًالٌسٍيًف فقطعها ٍبي
ال تٍقتػيٍلوي قاؿ يا رسيوؿ  :آقٍػتػيليوي بٍعد أٍف قا٢تا قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم

 ،وي فًإٍف قتٍلتوي ال تٍقتػيلٍ  :فًإنٌوي طرح ًإٍحدل يدٌم ٍبيٌ قاؿ بٍعد ما قطعها آقٍػتػيليوي قاؿ ،اهللً 
فًإنٌوي ٔتٍنزًلًتك قٍبل أٍف تٍقتيلوي 

 كأٍنت ٔتٍنزًلًتًو قٍبل أٍف يقيوؿ كًلمتوي اٌليًت قاؿ. ٖٗ
 كمالو 

                                                           
أفضل تفسَت ٢تذا اٟتديث ا١تشكل: فإنو حراـ الدـ )ٔتنزلتك(. كأنت حبلؿ الدـ  ٖٗ

 )ٔتنزلتو(. 
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صلى اهلل عٍن أنسو أٌف الٌنًبٌ  - ٢َِْٔتذا حـر بيع السنُت! ركل مسلم 
 «.أًخيًو  ًإٍف دٍل يػيٍثًمٍرىا الٌلوي فًبم يٍستًحلُّ أحديكيٍم ماؿ» قاؿ عليو كسلم 

 كعرضو 
عٍن أيب ىيرٍيرة، أٌف رجيبل كاف يسيبُّ أبا بٍكرو ًعٍند  - َٕٗركل الطرباين 

، فلٌما سكت الٌرجيلي رٌد أبيو بٍكرو   الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم، كأبيو بٍكرو ساًكته
يا رسيوؿ الٌلًو، كًلمة، فقاـ الٌنيًبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم كاتٌبعوي أبيو بٍكرو، فقاؿ: 

، أٍك ٨ٍتو ىذا، قيٍمت؟ قاؿ:"ًإنٌوي كاف  ، أًك انٍتصٍرتي يسيبًٍُّت كأٍنت قاًعده، فلٌما ردٍدتي
: كذٍبت، فلٌما تكٌلمت كقع الٌشٍيطافي، فكرًٍىتي أٍف أٍجًلس.  ملكه يريدُّ علٍيًو، كيقيوؿي

 (: كما كنت ألجلس مع الشيطاف. )صحيح(ُٕٓ/ُٓ* قلت: كلفظ البزار )
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث السادس والثالثون 

من نفس : عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ، ] عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو
ومن . نفس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة، عن مؤمن كربة من كرب الدنيا

ستره ، ومن ستر مسلما. اهلل عليو في الدنيا واآلخرةيسر ، يسر على معسر
ومن ، واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيو. اهلل في الدنيا واآلخرة

وما اجتمع قوم ، سلك طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو بو طريقا إلى الجنة
عليهم إال نزلت ، في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم

ومن ، وذكرىم اهلل فيمن عنده، وحفتهم المالئكة، وغشيتهم الرحمة، السكينة
 ركاه مسلم ّٔذا اللفظ .[ بطأ بو عملو لم يسرع بو نسبو

 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
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 كأداء الدين كإطعاـ اٞتائع. كىو من أفضل األعماؿ!
جاء  ،أٌف رجيبل ،مر( عٍن عي ُٖٔركل الطرباين ُب الكبَت كالصغَت )طص 

كأمُّ  ،أمُّ الٌناًس أحبُّ ًإذل اهللً  ،يا رسيوؿ اهللً  :فقاؿ ،ًإذل الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم
أحبُّ الٌناًس ًإذل  :األٍعماًؿ أحبُّ ًإذل اهلًل ؟ فقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم

أٍك تٍكًشفي  ،كأحبُّ األٍعماًؿ ًإذل اهلًل سيريكره تيٍدًخليوي على ميٍسًلمو  ،اهلًل أٍنفعيهيٍم لًلٌناسً 
كلًئٍن أٍمًشي مع أخو رل ًُب  ،أٍك تٍطريدي عٍنوي جيوعا ،أٍك تٍقًضي عٍنوي ديٍنا ،عٍنوي كيٍربة

حاجةو أحبُّ ًإرٌل ًمٍن أٍف أٍعتًكف ُب ىذا اٍلمٍسًجًد شٍهرا ًُب مٍسًجًد اٍلمًدينًة 
كمٍن كظم غٍيظوي كلٍو شاء أٍف ٯتيًٍضيوي  ،كمٍن كٌف غضبوي سًت الٌلوي عٍورتوي  [،َٗ]!!!

كمٍن مشى مع أًخيًو ُب حاجةو حىٌت ييثبّْتها  ،مؤل الٌلوي قٍلبوي رجاء يٍوـ اٍلًقيامةً  ،أٍمضاهي 
ـي. )صحيح(  لوي ثٌبت الٌلوي قدموي يٍوـ تزيكؿي األٍقدا
  نفس اهلل عنو كربة من كرب يـو القيامة

كىذا الذم يلي ىو صورة فظيعة جدا ُب كرب يـو القيامة! أعاذنا اهلل من  
 كل مكركه.

اٍلًمٍقدادي ٍبني األٍسوًد قاؿ ًٝتٍعتي رسيوؿ الٌلًو  حٌدث - ّٖٕٓركل مسلم 
تيٍدِن الٌشٍمسي يٍوـ اٍلًقيامًة ًمن ا٠ٍتٍلًق حىٌت تكيوف » يقيوؿي صلى اهلل عليو كسلم 

قاؿ سيلٍيمي ٍبني عاًمرو فوالٌلًو ما أٍدرًل ما يٍعًٌت بًاٍلًميًل أمسافة «. ًمنػٍهيٍم كًمٍقداًر ًميلو 
ٍم فيكيوفي الٌناسي على قٍدًر أٍعما٢تًً » األٍرًض أـً اٍلًميل اٌلًذل تيٍكتحلي ًبًو اٍلعٍُتي. قاؿ 

ًَب اٍلعرًؽ فًمنػٍهيٍم مٍن يكيوفي ًإذل كٍعبٍيًو كًمنػٍهيٍم مٍن يكيوفي ًإذل ريٍكبتٍيًو كًمنػٍهيٍم مٍن يكيوفي 

                                                           
سبحاف اهلل كاهلل أكرب كبَتا. هلل اٟتمد على رٛتتو للمؤمنُت. فلم ٮتٌص رٛتتو بأىل  َٗ

 مكة كا١تدينة.
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صلى اهلل قاؿ كأشار رسيوؿي الٌلًو «. ًإذل حٍقوٍيًو كًمنػٍهيٍم مٍن يػيٍلًجميوي اٍلعرؽي ًإٍٞتاما 
 بًيًدًه ًإذل ًفيًو.عليو كسلم 

 عليو ُب الدنيا كاآلخرة كمن يسر على معسر يسر اهلل 
 ىٍل جزاءي اإٍلًٍحساًف ًإاٌل اإٍلًٍحسافي قاؿ ربنا: فاٞتزاء من جنس العمل. 

 .ُٗ[ * كمن التيسَت الكبَت: مساعدة األرامل كا١تساكُتَٔ :]الرٛتن
قاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم  :عٍن أيب ىيرٍيرة قاؿ -ّّٓٓركل البخارم 

أًك اٍلقائًًم الٌلٍيل الٌصائًًم  ،ٍلًمٍسًكًُت كاٍلميجاًىًد ُب سًبيًل اهللً الٌساًعي على األٍرملًة كا
 الٌنهار.

 كمن سًت مسلما 
بُّوف أٍف تًشيع "حىت من الزِن! فبل ينبغي إفشاء ذلك أبدا.  ًإٌف اٌلًذين ٭تًي

يٍعلمي كأنٍػتيٍم ال اٍلفاًحشةي ُب اٌلًذين آمنيوا ٢تيٍم عذابه ألًيمه ُب الدُّنٍيا كاآٍلًخرًة كالٌلوي 
 [ُٗ :]النور" تٍعلميوف

أٌف ىزٌاال كاف اٍستٍأجر ماًعز ٍبن  :( عٍن نيعٍيًم ٍبًن ىزٌاؿو ُُِٖٗ)ركل أٛتد 
ككانٍت تٍرعى غنما ٢تيٍم  ،قٍد أيٍمًلكتٍ  ،فاًطمةي  :ككانٍت لوي جارًيةه ييقاؿي ٢تا ،ماًلكو 

اٍنطًلٍق ًإذل الٌنيبّْ صٌلى الٌلوي  :فقاؿ ،فأٍخرب ىزٌاال فخدعوي  ،، كًإٌف ماًعزا كقع علٍيها]![
فأمر بًًو الٌنيبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم  ،عسى أٍف يٍنزًؿ ًفيك قػيٍرآفه  ،علٍيًو كسٌلم فأٍخربٍهي 

أٍك  ،فاٍستٍقبلوي رجيله بًلٍحًي جزيكرو  ،اٍنطلق يٍسعى ،فلٌما عٌضٍتوي مسُّ اٟتًٍجارةً  ،فريًجم
 ،كيٍلك يا ىزٌاؿي  :فقاؿ الٌنيًبُّ صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم ،فصرعوي  ،فضربوي ًبوً  ،ساًؽ بًعَتو 

 كاف خٍَتا لك. )صحيح. كأخرجو أبو داكد ٥تتصرا(  ،لٍو كيٍنت سًتٍتوي بًثٍوًبك

                                                           
 ُت. أما ا١تساكن بالقصر فجمع ا١تسكن كىو ا١تنزؿ. فتنبٍو!ٚتع ا١تسك ُٗ
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 سًته اهلل ُب الدنيا كاآلخرة 
عٍن صٍفواف ٍبًن ٤تيٍرًزو اٍلماًزينّْ قاؿ بٍينما أنا أٍمًشي  -ُِْْركل البخارم 

آًخذه بًيًدًه ًإٍذ عرض رجيله فقاؿ كٍيف ًٝتٍعت رسيوؿ رًضي الٌلوي عنػٍهيما  عيمر مع اٍبنً 
ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم  :اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ُب الٌنٍجول فقاؿ

ًإٌف الٌلو ييٍدين اٍلميٍؤًمن فيضعي علٍيًو كنفوي كيٍستػيريهي فيقيوؿي أتٍعًرؼي ذٍنب كذا  :يقيوؿي 
تٍعًرؼي ذٍنب كذا فيقيوؿي نعٍم أٍم ربّْ حىٌت ًإذا قٌررهي ًبذينيوًبًو كرأل ُب نٍفًسًو أنٌوي ىلك أ

ا علٍيك ُب الدُّنٍيا كأنا أٍغًفريىا لك اٍليٍوـ فيػيٍعطى ًكتاب حسناتًًو كأٌما  قاؿ سًٍتهتي
ٍم أال لٍعنةي اهلًل على اٍلكاًفري كاٍلميناًفقيوف فيقيوؿي األٍشهادي ىؤيالًء اٌلًذين كذبيوا على رًّّْٔ 

 الظٌاًلًمُت.
 كاهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو 

 كمن كاف فقَتا يعوف أخاه بالكبلـ. فالتسلية دكاء ناجع ُب مصائب الناس.
يقيوؿي كيٍنتي ًعٍند  رًضي الٌلوي عٍنوي  عًدٌم ٍبن حاًبًو عن  -ُُّْركل البخارم 

ا يٍشكيو اٍلعٍيلة كاآلخري يٍشكيو رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو  كسلم فجاءهي رجيبلًف أحدي٫تي
فقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم أٌما قٍطعي الٌسًبيًل فًإنٌوي ال يٍأٌب  ،قٍطع الٌسًبيلً 

 علٍيك ًإاٌل قًليله حىٌت ٍٗتريج اٍلًعَتي ًإذل مٌكة ًبغٍَتً خًفَتو كأٌما اٍلعٍيلةي فًإٌف الٌساعة ال تقيوـي 
حىٌت يطيوؼ أحديكيٍم ًبصدقًتًو ال ٬ًتدي مٍن يٍقبليها ًمٍنوي ٍبيٌ ليًقفٌن أحديكيٍم بٍُت يدًم اهلًل 

افه ييًتًٍجمي لوي ٍبيٌ ليقيولٌن لوي أدٍل أيكًتك ماال فليقيولٌن  ،لٍيس بٍينوي كبٍينوي ًحجابه  كال تػيٍرٚتي
بلى فيٍنظيري عٍن ٯتًيًنًو فبل يرل ًإاٌل الٌنار بلى ٍبيٌ ليقيولٌن أدٍل أيٍرًسٍل ًإلٍيك رسيوال فليقيولٌن 

ٌٍب يٍنظيري عٍن ًِشالًًو فبل يرل ًإاٌل الٌنار فٍليٌتًقٌُت أحديكيمي الٌنار كلٍو ًبًشقّْ ٘تٍرةو فًإٍف دٍل ٬ًتٍد 
 فًبكًلمةو طيّْبةو.

 كمن سلك طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو بو طريقا إذل اٞتنة 
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مل معنيُت. الطريق ا١تعركؼ. كالطريق الذم ىو سعيه سلوؾ الطريق ىنا ٭تت
ُب ٖتصيل العلم كاٞتلوس أماـ ا١تشايخ كاإلستماع لدركس العلم كالعكوؼ ُب 
مكتبات العلم الشرعي كىكذا دكاليك. فا١تهم: طلب العلم باب موصله إذل جناف 

يطلبوف  رب العا١تُت. فاٟتمد هلل الذم رزقنا ككفقنا إذل طلب العلم. فكم من أناس
 ا١تاؿ كالغٌت كليس ٢تم من العلم إال قليبل.

 كما اجتمع قـو ُب بيت من بيوت اهلل 
ىذا خرج ٥ترج الغالب. فلو كاف ىذا اإلجتماع ُب غَت ا١تساجد ٟتصل 

 ٢تم ىذه الفضائل أيضا. فالظاىر غَت مراد ىهنا. كاهلل أعلم. 
يدو ا٠ٍتيٍدرًلّْ قاال قاؿ عٍن أىًب ىيرٍيرة أٍك عٍن أىًب سعً  - ّْٗٗركل الًتمذل 

ًإٌف لًٌلًو مبلًئكة سٌياًحُت ًَب األٍرًض فٍضبل عٍن  » صلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو 
كيٌتاًب الٌناًس فًإذا كجديكا أٍقواما يٍذكيريكف الٌلو تنادٍكا ىليمُّوا ًإذل بػيٍغيًتكيٍم فيًجيئيوف 

 فيحيفُّوف ًًٍّٔم ًإذل ٝتاًء الدُّنٍيا. )صحيح(
 يتلوف كتاب اهلل كيتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة 

قرأ رجيله رًضي الٌلوي عنػٍهيما  اٍلرباء ٍبن عاًزبو عن  -ُّْٔركل البخارم 
أٍك سحابةه غًشيٍتوي فذكرهي  ،اٍلكٍهف كُب الٌداًر الٌدابٌةي فجعلٍت تٍنًفري فسٌلم فًإذا ضبابةه 

أٍك تنزٌلٍت  ،اٍقرٍأ فيبلفي فًإهٌنا الٌسًكينةي نزلٍت لًٍلقيٍرآفً : لًلٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ
 لًٍلقيٍرآًف.

*** قلت بعد ْتث طويل: كىذا الرجل الصاحل القارئ لعلو أبو أسيد ىو 
 ابن حضَت. 
أٌف أيسٍيد ٍبن حيضٍَتو بٍينما ىيو لٍيلة يٍقرأي ًَب ًمٍربًدًه  - ُٖٓٗركل مسلم فقد 

ٍبيٌ جالٍت أيٍخرل فقرأ ٍبيٌ جالٍت أٍيضا قاؿ أيسٍيده فخًشيتي أٍف ًإٍذ جالٍت فرسيوي فقرأ 
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تطأ ٭ٍتِت فقيٍمتي ًإلٍيها فًإذا ًمٍثلي الظٌُّلًة فٍوؽ رٍأًسى ًفيها أٍمثاؿي السُّريًج عرجٍت ًَب اٍٞتوّْ 
فقيٍلتي يا رسيوؿ صلى اهلل عليو كسلم فغدٍكتي على رسيوًؿ الٌلًو  ، قاؿ:حىٌت ما أراىا

بٍينما أنا اٍلبارًحة ًمٍن جٍوًؼ الٌلٍيًل أٍقرأي ًَب ًمٍربًدل ًإٍذ جالٍت فرًسى. فقاؿ رسيوؿي الٌلًو 
قاؿ فقرٍأتي ٍبيٌ جالٍت أٍيضا. فقاؿ «. اٍقرًإ اٍبن حيضٍَتو » صلى اهلل عليو كسلم الٌلًو 

قاؿ فقرٍأتي ٍبيٌ جالٍت أٍيضا. «. اٍقرًإ اٍبن حيضٍَتو » صلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو 
 «.اٍقرًإ اٍبن حيضٍَتو » صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ رسيوؿي الٌلًو 

 قولو "جالٍت" من اٞتولة، كىي التقدـ كالتأخر كعدـ السكوف.
 كغشيتهم الرٛتة 

قاؿ ليٍقمافي  :عن شٍهر ٍبن حٍوشبو يقيوؿي  -ِٓٗركل ُب الزىد ابن ا١تبارؾ 
ارًم ًبًو ًُب  ،كتيبارًم ًبًو السُّفهاء ،ال تتعٌلًم اٍلًعٍلم لًتيباًىي ًبًو اٍلعيلماء ،يا بيٍتٌ  :اًلبًٍنوً  ك٘تي

ًإذا رأٍيت قٍوما يٍذكيريكف الٌلو  ،كرٍغبة ًُب اٍٞتهالةً  ،كال تتػٍريًؾ اٍلًعٍلم زىادة ًفيوً  ،اٍلمجاًلسً 
 ،كًإٍف تكي جاًىبل يزًيديكؾ ًعٍلما ،ما يٍنفٍعك ًعٍلميكفًإٍف تكي عالً  ،فاٍجًلٍس معهيمٍ 

كًإذا رأٍيت قٍوما ال  ،كلعٌل الٌلو تعاذل ًإٍف يطًٌلع ًإلٍيًهٍم ًبرٍٛتةو فييًصيبك ًّٔا معهيمٍ 
كًإٍف تكي جاًىبل  ،فًإٍف تكي عاًلما ال يٍنفٍعك ًعٍلميك ،يٍذكيريكف الٌلو فبل ٍٕتًلٍس معهيمٍ 

كلعٌل الٌلو تعاذل يطًٌلعي ًإلٍيًهٍم ًبسيٍخطةو فييًصيبك ًّٔا  -غٌيا  :قاؿ أكٍ  -يزًيديكؾ جٍهبل 
: كشهر ضعيف .معهيمٍ   (كما ال ٮتفى على طلبة علم اٟتديث  )قلتي

 كحفتهم ا١تبلئكة 
ما بأفضل الذكر كىو تبلكة القرآف فا١تبلئكة ٭تبوف الذاكرين اهلل تعاذل. سيٌ 

 ُب الصبلة.
قاؿ رسيوؿي اهلًل  :قاؿ ،عًن اٍبًن ًشهابو  -ُُِٖركل ُب الزىد ابن ا١تبارؾ 

 ،كاٍسنتٌ  ،أٍك هنارا فأٍحسن كيضيوءهي  ،ًإذا قاـ الٌرجيلي فتوٌضأ لٍيبل :صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم
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فما يٍقرأي ًإاٌل ًُب  ،حىٌت يضع فاهي على ًفيوً  ،كدنا ًمٍنوي  ،أطاؼ بًًو ملكه  ،ٍبيٌ قاـ فصٌلى
ككاف رسيوؿي اهلًل صٌلى الٌلوي  ،كدٍل يضٍع فاهي على ًفيوً  ،كًإذا دٍل يٍسنٌت أطاؼ ًبوً  ،ًفيوً 

: كىذا مرسل ألف الزىرم ابن  علٍيًو كسٌلم ال يقيوـي ًإذل الٌصبلًة حىٌت يٍسنٌت. )قلتي
 شهاب تابعي. لكن اٟتديث صححو األلباين(

 كذكرىم اهلل فيمن عنده 
 للذاكرين. فلذلك من أحِت بُت العشائُت كىذا دليل على ٤تبة اهلل تعاذل

صٌلٍينا مع  :قاؿ ٍبًن عٍمروكاعٍن  َُٖباإلعتكاؼ أحبهم اهلل تعاذل. ركل ابن ماجة 
فجاء  ،كعٌقب مٍن عٌقب ،فرجع مٍن رجع ،رسيوًؿ اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو كسٌلم اٍلمٍغًرب

 ،أٍبًشريكا :فقاؿ ،عٍن ريٍكبتٍيوً قٍد حسر  ،قٍد حفزهي الٌنفسي  ،ميٍسرًعا)صلعم( رسيوؿي اهلًل 
اٍنظيريكا ًإذل  :يقيوؿي  ،ييباًىي ًبكيمي اٍلمبلًئكة ،ىذا ربُّكيٍم قٍد فتح بابا ًمٍن أٍبواًب الٌسماءً 

 كىيٍم يٍنتًظريكف أيٍخرل. )صحيح( ،ًعباًدم قٍد قضٍوا فرًيضة
 كمن أبطأ بو عملو دل يسرع بو نسبو 

البخارم ) عليو الصبلة كالسبلـ يوما فالنسب ال يغٍت من جوع! كقاؿ النيب
(: "يا عٌباسي ٍبن عٍبًد اٍلميطًٌلًب ال أيٍغًٍت عٍنك ًمن اهلًل شٍيئا كيا صًفٌيةي عٌمة َُْ/ٔ

ٌمدو سًليًٍت ما ًشٍئًت ًمٍن  رسيوًؿ اهلًل ال أيٍغًٍت عٍنًك ًمن اهلًل شٍيئا كيا فاًطمةي بًٍنت ٤تي
 ئا".مارل ال أيٍغًٍت عٍنًك ًمن اهلًل شيٍ 
 ركاه مسلم ّٔذا اللفظ

 (: كمٍن بطٌأ بًًو عمليوي دٍل ييٍسرًٍع بًًو نسبيوي.ُٕ/ٖعند مسلم )
(: "كمٍن أٍبطأ ًبًو ُّٕ/ّأما لفظ أٛتد كأيب داكد كالًتمذم كابن ماجو )د 

  عمليوي". * فلتصحح ما ُب نسخ األربعُت النوكية. كاهلل أعلم.
 هلل على ما أفاض علينا من النعم!كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد 
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 الحديث السابع والثالثون 

عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما ، ] عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
: ٍب بُت ذلك. إن اهلل كتب الحسنات والسيئات: يركيو عن ربو تبارؾ كتعاذل قاؿ

وإن ىم بها . كتبها اهلل عنده حسنة كاملة،  فمن ىم بحسنة فلم يعملها
. كتبها اهلل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة،  فعملها

،  وإن ىم بها فعملها. كتبها اهلل عنده حسنة كاملة،  وإن ىم بسيئة فلم يعملها
  [ كتبها اهلل سيئة واحدة

ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما ّٔذه اٟتركؼ فانظر يا أخي كفقنا اهلل كإياؾ 
لطف اهلل تعاذل كتأمل ىذه األلفاظ كقولو عنده إشارة إذل اإلعتناء ّٔا  إذل عظيم

كقولو كاملة للتأكيد كشدة اإلعتناء ّٔا كقاؿ ُب السيئة اليت ىم ّٔا ٍب تركها كتبها 
 اهلل عنو حسنة كاملة فأكدىا بػ 

)  ) كاملة ( كإف عملها كتبها سيئة كاحدة فأكد تقليلها بػ ) كاحدة ( كدل يؤكدىا بػ 
 كاملة ( فللو اٟتمد كا١تنة سبحانو ال ٨تصي ثناء عليو كباهلل التوفيق

 إف اهلل كتب اٟتسنات كالسيئات 
(: ٭تتمل أف يكوف ىذا من قوؿ اهلل تعاذل ِّْ/ُُقاؿ ُب الفتح )

صلى اهلل ك٭تتمل أف يكوف من كبلـ النيب ، اف اهلل كتب: قاؿ اهلل: فيكوف التقدير
 فعل اهلل تعاذل. ٭تكيو عنعليو كآلو كسلم 

 ٍب بُت ذلك 
 (: فاعل "ٍب بُت ذلك" ىو اهلل تعاذل.ِّْ/ُُقاؿ اٟتافظ )

 فمن ىم ْتسنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة 
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( ُب بابه ًفيمٍن خرج ييرًيدي الٌصبلة فسيًبق ًّٔا: ُْٓ/ُكما عند أيب داكد )
مٍن توٌضأ  :اهلل عليو كسلم قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى :قاؿ ،عٍن أيب ىيرٍيرة -ْٔٓ

ٍبيٌ راح فوجد الٌناس قٍد صٌلٍوا أٍعطاهي الٌلوي جٌل كعٌز ًمٍثل أٍجًر مٍن  ،فأٍحسن كيضيوءهي 
 صبٌلىا كحضرىا ال ينػٍقيصي ذًلك ًمٍن أٍجرًًىٍم شٍيئا. )صحيح(

 كإف ىم ّٔا فعملها كتبها اهلل عنده عشر حسنات 
عٍشري أٍمثا٢ًتا كمٍن جاء بًالٌسيّْئًة فبل  مٍن جاء بًاٍٟتسنًة فلوي قاؿ ربنا: كما 

 [َُٔ :]األنعاـ ٬تيٍزل ًإاٌل ًمٍثلها كىيٍم ال ييٍظلميوف
أنٌوي  -رضى اهلل عنو  -عٍن أىًب أيُّوب األٍنصارًلّْ  - ُِٖٓركل مسلم 
ٌ أٍتبعوي ًسٌتا ًمٍن » قاؿ صلى اهلل عليو كسلم حٌدثوي أٌف رسيوؿ الٌلًو  مٍن صاـ رمضاف ٍبي

: كمن عجيب ما ٝتعتي أف مالكان رأل  «.اؿو كاف كًصياـً الٌدٍىًر شوٌ  * قلتي
. كلعلو دل يبلغو ىذا اٟتديث فكاف معذكران ُب ذلك رٛتو اهلل.  ببدعية ىذا الصـو

 ككلّّ يؤخذ من قولو كيرٌد إال النيب عليو الصبلة كالسبلـ. 
 إذل سبعمائة ضعف إذل أضعاؼ كثَتة 

[ فهذا أعم ٖٗ :]ُب النمل بًاٍٟتسنًة فلوي خيػٍره ًمٍنهامٍن جاء قاؿ ربنا: كما 
 من اآلية األكذل كاهلل أعلم.

 ِّٕٔاللهم إال الصـو فبل حٌد لثوابو فإف الصـو ال مثل لو! فركل مسلم 
» صلى اهلل عليو كسلم رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ  -رضى اهلل عنو  -عٍن أىًب ىيرٍيرة  -

اٍٟتسنةي عٍشري أٍمثا٢ًتا ًإذل سٍبًعًمائًة ًضٍعفو قاؿ الٌلوي عٌز  كيلُّ عمًل اٍبًن آدـ ييضاعفي 
كجٌل ًإاٌل الٌصٍوـ فًإنٌوي ذًل كأنا أٍجزًل ًبًو يدعي شٍهوتوي كطعاموي ًمٍن أٍجًلى لًلٌصائًًم 

رًيًح  فٍرحتاًف فٍرحةه ًعٍند ًفٍطرًًه كفٍرحةه ًعٍند لًقاًء ربًّْو. ك٠تيليوؼي ًفيًو أٍطيبي ًعٍند الٌلًو ًمنٍ 
 «.اٍلًمٍسًك 
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 كإف ىم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة 
قاؿ  رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن عٍبًد اهللً  -ُُّٓركل البخارم مثاؿ ذلك: 

صٌلٍيتي مع الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم لٍيلة فلٍم يزٍؿ قائًما حىٌت ٫تٍمتي بًأٍمًر سٍوءو 
 أٍف أقٍػعيد كأذر الٌنيبٌ صلى اهلل عليو كسلم.قػيٍلنا كما ٫تٍمت قاؿ ٫تٍمت 

 - ِّٓكىذا إذا كاف ترؾ السيئة هلل تعاذل ال لغَته! * فقد ركل مسلم 
قىالىًت اٍلمىبلىًئكىةي رىبّْ ذىاؾى عىٍبديؾى ييرًيدي أىٍف »  صلى اهلل عليو كسلمقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

قىاؿى اٍرقػيبيوهي فىًإٍف عىًملىهىا فىاٍكتيبيوىىا لىوي ٔتًٍثًلهىا. كىًإٍف فػى  -كىىيوى أىٍبصىري بًًو  -يػىٍعمىلى سىيّْئىةن 
 أم: من أجلي!«. ًإ٪تَّىا تػىرىكىهىا ًمٍن جىرَّالى  -تػىرىكىهىا فىاٍكتيبيوىىا لىوي حىسىنىةن 

 كإف ىم ّٔا فعملها كتبها اهلل سيئة كاحدة 
ٍن جاء بًالٌسيّْئًة فبل ٬تيٍزل مٍن جاء بًاٍٟتسنًة فلوي خيػٍره ًمٍنها كمقاؿ ربنا: كما 

  [ْٖ :]القصص اٌلًذين عًمليوا الٌسيّْئاًت ًإاٌل ما كانيوا يٍعمليوف
ككتابة األعماؿ ىذه قاـ ّٔا ا١تبلئكة. كإ٪تا نسبها إذل اهلل تعاذل إذل نفسو 

 ألنو ىو الذم أمرىم ّٔا. 
 ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما ّٔذه اٟتركؼ 

يقاؿ: ىذا اٟترؼ ليس ُب القاموس. أم: ىذه أم ّٔذه الكلمات. 
 . ال توجد ُب القاموس الكلمة

أٍلقى علٌي رسيوؿي اهلًل صلى اهلل  :أبا ٤ٍتذيكرة يقيوؿي أف  -َْٓعند أيب داكد 
 اٟتديث. )صحيح( .الٌلوي أٍكربي الٌلوي أٍكربي  :حٍرفا حٍرفا ِٗعليو كسلم األذاف

                                                           
تنبيو! من السنة ُب األذاف: الًتجيع! كما جاء ُب حديث أيب ٤تذكرة كىو كما قاؿ  ِٗ

(: حًديثي أىًب ٤ٍتذيكرة ًَب األذاًف حًديثه صًحيحه. كقٍد ريًكل عٍنوي ًمٍن ّّّ/ُالًتمذل )
 ىيو قٍوؿي الٌشاًفًعىّْ.غٍَتً كٍجوو. كعلٍيًو اٍلعملي ٔتٌكة ك 
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 كقولو عنده إشارة إذل اإلعتناء ّٔا 
نسبة الشيئ إذل شريف يدؿ على شرفو. كقولو تعاذل: ىًذًه ناقةي الٌلًو  فإف

[ * كمدحو لعيسى عليو السبلـ: ًإ٪ٌتا اٍلمًسيحي ًعيسى ّٕ :]ُب األعراؼ لكيٍم آية
 [ُُٕ :]ُب النساء اٍبني مٍرمي رسيوؿي الٌلًو ككًلمتيوي أٍلقاىا ًإذل مٍرمي كريكحه ًمٍنوي 

 التوفيقال ٨تصي ثناء عليو كباهلل 
فأنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. ككيف ال كاٟتاؿ أنو: كًإٍف تعيدُّكا 

 أم: ٚتيع نعم اهلل تعاذل. [ّْ :]إبراىيم نًٍعمت الٌلًو ال ٖتيٍصيوىا
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

 
 الحديث الثامن والثالثون 

إن  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم :عنو قاؿ ] عن أيب ىريرة رضي اهلل
وما تقرب إلى عبدي ، من عادى لي وليا فقد آذنتو بالحرب :اهلل تعالى قال

وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ، بشئ أحب إلي مما افترضتو عليو
ويده ، وبصره الذي يبصر بو، فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو، أحبو

ولئن استعاذني ، ولئن سألني ألعطينو، ورجلو التي يمشي بها، التي يبطش بها
 [ ركاه البخارم ألعيذنو

 من عادل رل كليا فقد آذنتو باٟترب 
أال ًإٌف قاؿ ربنا: كالورل ىو اٟتبيب. فأكلياء اهلل ىو أحباءه كىم ا١تتقوف! 

 :]يونس اٌلًذين آمنيوا ككانيوا يتٌػقيوف (ِٔأٍكلًياء الٌلًو ال خٍوؼه علٍيًهٍم كال ىيٍم ٭ٍتزنيوف )
 :]ُب اٟتجرات [ كقاؿ: ًإٌف أٍكرمكيٍم ًعٍند الٌلًو أٍتقاكيٍم ًإٌف الٌلو عًليمه خًبَته ّٔ ،ِٔ
ُّ] 
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 كما تقرب إذل عبدم بشئ أحب إرل ٦تا افًتضتو عليو 
 فاألصل ىو الفرائض. كالنوافل جربه ١تا ُب األصل من النقائص. 

قاؿ رل أبيو  :قاؿ ،عٍن أنًس ٍبًن حًكيمو الٌضيبّّْْ  -ُِْٓركل ابن ماجٍو 
أينّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صٌلى اهلل علٍيًو  ّٗفأٍخربٍىيمٍ  ،ًإذا أتٍيت أٍىل ًمٍصرًؾ :ىيرٍيرة

اسبي ًبًو اٍلعٍبدي اٍلميٍسًلمي يٍوـ اٍلًقيامةً  :كسٌلم يقيوؿي   ،الٌصبلةي اٍلمٍكتيوبةي  ،ًإٌف أٌكؿ ما ٭تي
أيٍكًملًت  ،اٍنظيريكا ىٍل لوي ًمٍن تطوُّعو ؟ فًإٍف كاف لوي تطوُّعه  :كًإاٌل ًقيل ،هافًإٍف أ٘تٌ 

ٌ يػيٍفعلي ًبسائًًر األٍعماًؿ اٍلمٍفريكضًة ًمٍثلي ذًلك. )صحيح( ،اٍلفرًيضةي ًمٍن تطوًُّعوً   ٍبي
 كال يزاؿ عبدم يتقرب إرل بالنوافل حىت أحبو 

قاؿ أبيو  - ٔٔٓركل مالك * ل! ال سيما بذكر اهلل تعاذل فإنو خفيف ثقي
أال أيٍخربيكيٍم ًٓتٍَتً أٍعماًلكيٍم، كأٍرفًعها ًُب درجاًتكيٍم، كأزٍكاىا ًعٍند مًليًككيٍم،  :الٌدٍرداءً 

كخٍَتو لكيٍم ًمٍن ًإٍعطاًء الٌذىًب كاٍلورًًؽ، كخٍَتو لكيٍم ًمٍن أٍف تٍلقٍوا عديكٌكيٍم، فتٍضرًبيوا 
تعاذل. * كقاؿ أبيو عٍبًد  بلى. قاؿ ذًٍكري الٌلوً  :أٍعناقهيٍم، كيٍضرًبيوا أٍعناقكيٍم ؟ قاليوا

، أ٧ٍتى لوي ًمٍن عذاًب الٌلًو، ًمٍن  :الٌرٍٛتًن ميعاذي ٍبني جبلو  ما عًمل اٍبني آدـ ًمٍن عملو
 ذًٍكًر الٌلًو. )صحيح(

ركل كمن أكثر من النوافل البتغاء رضواف اهلل فاهلل تعاذل يعرفو معرفةن. * 
ًإفَّ اٍلعىٍبدى  :لَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى عىًن النَّيبّْ صى  ،( عىٍن ثػىٍوبىافى َُِِْأٛتد )

ًإفَّ فيبلىننا عىٍبًدم يػىٍلتىًمسي  :فػىيػىقيوؿي اللَّوي ًٞتًرٍبًيلى  ،لىيػىٍلتىًمسي مىٍرضىاةى اهلًل فىبلى يػىزىاؿي ًبذىًلكى 
كىيػىقيو٢تيىا ٛتىىلىةي  ،هلًل عىلىى فيبلىفو رىٍٛتىةي ا :فػىيػىقيوؿي ًجرٍبًيلي  ،أىٍف يػيٍرًضيىًٍت أىالى كىًإفَّ رىٍٛتىيًت عىلىٍيوً 

                                                           
 ىذا من حرص أيب ىر عليو السبلـ على نشر السنة احملمدية فللو دره عليو السبلـ! ّٗ
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ٍبيَّ تػىٍهًبطي لىوي ًإذلى  ،كىيػىقيو٢تيىا مىٍن حىٍو٢تىيٍم حىىتَّ يػىقيو٢تىىا أىٍىلي السَّمىاكىاًت السٍَّبعً  ،اٍلعىٍرشً 
 )إسناد حسن( األىٍرًض.

 فإذا أحببتو كنت ٝتعو الذم يسمع بو 
ٌنا نعيدُّ اآلياًت بركة كأنٍػتيٍم كي   :قاؿ ،عٍن عٍبًد اهللً  -ّٕٗٓركل البخارم 

تعيدُّكهنا ٍٗتوًيفا كيٌنا مع رسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ُب سفرو فقٌل اٍلماءي فقاؿ 
اٍطليبيوا فٍضلة ًمٍن ماءو فجاؤيكا بًًإناءو ًفيًو ماءه قًليله فأٍدخل يدهي ُب اإًلناًء ٍبيٌ قاؿ حٌي 

ًمن اهلًل فلقٍد رأٍيتي اٍلماء يٍنبيعي ًمٍن بٍُتً أصاًبًع رسيوًؿ على الٌطهيوًر اٍلميبارًؾ كاٍلربكةي 
 كلقٍد كيٌنا نٍسمعي تٍسًبيح الطٌعاـً كٍىو يػيؤٍكلي. ،اهلًل صلى اهلل عليو كسلم

 كبصره الذم يبصر بو 
ركل ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن موسى بن خالد بن سادل النيسابورم، 

(: عن ٔىػ( ُب األربعُت ُب التصوؼ )ص  ُِْ :أبو عبد الرٛتن السلمي )ا١تتوَب
اٞتبل! من ، ابن عمر اف عمر رضي اهلل عنو خطب يوما با١تدينة فقاؿ "يا سارية

اسًتعى الذئب فقد ظلمو". فقيل: يذكر السارية؟! السارية بالعراؽ! فقاؿ الناس 
: لعلي رضي اهلل عنو: ما ٝتعت عمن يقوؿ يا سارية كىو ٮتطب على ا١تنرب؟ فقاؿ

ك٭تكم! دعوا عمر فانو ما دخل ُب شيء اال خرج منو! فلم يلبث اال يسَتا حىت 
 قدـ سارية فقاؿ: ٝتعت صوت عمر فصعدت اٞتبل!

قلت: كسارية اسم رجل ىو رأس السرية اليت بعثها عمر الفاركؽ عليو 
 السبلـ.

كعن ابن عمر اف عمر رضي اهلل عنو بعث جيشا فأمر عليهم رجبل يدعى 
نما عمر ٮتطب فجعل يصيح "يا سارية اٞتبل! يا سارية اٞتبل! فقدـ سارية. في

رسوؿ من اٞتيش فقاؿ: يا امَت ا١تؤمنُت لقينا عدكنا فهزمونا. فاذا صائح يصيح "يا 
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سارية اٞتبل!" فأسندنا ظهورنا اذل اٞتبل فهزمهم اهلل تعاذل فقلنا لعمر: كنت 
 تصيح بذلك! 

 كيده اليت يبطش ّٔا 
 رًضي الٌلوي عٍنوي  جاًبراأف  -َُُْركل البخارم األيدم!  فتكوف يده فوؽ

ىًذًه كيٍديةه  :فقاليوا :فجاؤيكا الٌنيبٌ  ،فعرضٍت كيٍديةه شًديدةه  ،ًإنٌا يٍوـ ا٠ٍتٍندًؽ ٨ٍتًفري  :قاؿ
كلًبٍثنا ثبلثة  ،ٍبيٌ قاـ كبٍطنيوي مٍعصيوبه ًْتجرو  ،أنا نازًؿه  :فقاؿ ،عرضٍت ُب ا٠ٍتٍندؽً 

فعاد كثًيبا  ،فضرب ،فأخذ الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم اٍلًمٍعوؿ ،ال نذيكؽي ذكاقا ،أيٌاـو 
 أٍك أٍىيم. ،أٍىيل

 كرجلو اليت ٯتشي ّٔا 
 ،أبا ىيرٍيرةأف ( َْٖٔ)ركل أٛتد كرجل النيب عليو الصبلة كالسبلـ! * 

كاف كأٌف   ،مما رأٍيتي شٍيئا أٍحسن ًمٍن رسيوًؿ اهلًل صٌلى الٌلوي علٍيًو كسلٌ  :يقيوؿي 
كما رأٍيتي أحدا أٍسرع ُب ًمٍشيًتًو ًمٍن رسيوًؿ اهلًل صٌلى الٌلوي  ،الٌشٍمس ٍٕترًم ُب جٍبهًتوً 

.  ،ًإنٌا لنيٍجًهدي أنٍػفيسنا ،كأ٪ٌتا األٍرضي تيٍطول لوي   ،علٍيًو كسٌلم كإًنٌوي لغيػٍري ميٍكًًتثو
كًتث: ال يبارل. كغَت م)األرناؤكط: حسن! * كركاه الًتمذم كضعفو األلباين( 

 كاهلل أعلم.
 كلئن سألٍت ألعطينو 

صلى رسيوؿي الٌلًو قاؿ: قاؿ عٍن أنًس ٍبًن ماًلكو  - ِِْٕركل الًتمذل 
كٍم ًمٍن أٍشعث أٍغرب ًذل ًطٍمرٍيًن ال يػيٍؤبوي لوي لٍو أٍقسم على الٌلًو » اهلل عليو كسلم 

ال يهتم بو ٟتقارتو. *  :]ال يؤبو حسنه.صًحيحه «. ألبرٌهي ًمنػٍهيمي اٍلرباءي ٍبني ماًلكو 
 الثوب الباذل[ :الطمر

 كلئن استعاذين ألعيذنو 
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كما حدثنا أبو بكر الصديق األكرب ُب قصة ىجرتو ركاىا البخارم 
ال ٍٖتزٍف ًإٌف الٌلو  :(: اتٌبعنا سيراقةي ٍبني ماًلكو فقيٍلتي أيتًينا يا رسيوؿ اهلًل فقاؿِْٔ/ْ)

أيرل ًُب  -صلى اهلل عليو كسلم فاٍرتطمٍت بًًو فرسيوي ًإذل بٍطًنها  معنا فدعا علٍيًو الٌنيبُّ 
ا علٌي فاٍدعيوا رل فالٌلوي  -جلدو ًمن األٍرًض شٌك زيىيػٍره  فقاؿ ًإينّْ أيراكيما قٍد دعٍو٘تي

لكيما أٍف أريٌد عٍنكيما الطٌلب فدعا لوي الٌنيًبُّ صلى اهلل عليو كسلم فنجا فجعل ال 
:  يٍلقى أحدا ًإالٌ  قاؿ كفٍيتيكيٍم ما ىينا فبل يٍلقى أحدا ًإاٌل رٌدهي قاؿ ككَب لنا. * قلتي

كسراقة بن مالك ىذا فيما أسلم بعد ذلك كىو الذم سأؿ النيب عليو الصبلة 
( أف رسوؿ اهلل عليو الصبلة ُٖٓ/ّكالسبلـ عن حج التمتع. ركل البخارم )

." فقاـ سيراقةي ٍبني ماًلًك ٍبًن جيٍعشيمو  كالسبلـ قاؿ: "لٍوال أٌف مًعي ا٢ٍتٍدم ألٍحلٍلتي
كاهلل تعاذل أعلم كعلمو  ال بٍل ًلؤلبًد. :أٍك ًلؤلبًد؟ فقاؿ ،فقاؿ: يا رسيوؿ اهلًل ًىي لنا
 أًب كاٟتمد هلل على النعم!

 
 الحديث التاسع والثالثون 

 : أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ، ] عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 [  وما اسكترىوا عليو، والنسيان، الخطأ: اهلل تجاوز لي عن أمتىإن 

 حديث حسن ركاه ابن ماجة كالبيهقي كغَت٫تا
 إف اهلل ٕتاكز رل عن أمىت ا٠تطأ 

كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأًبيٍ ًبًو كىلىًكٍن مىا تػىعىمَّدىٍت قػيليوبيكيٍم قاؿ ربنا: 
 [ٓ :]ُب األحزاب ا رىًحيمناكىكىافى اللَّوي غىفيورن 

 ا٠تطأ
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: ما ىو أكؿ ا٠تطأ ُب تاريخ الدنيا؟ فاٞتواب ما ركاه  الًتمذل إف سألتى
لىمَّا خىلىقى »  صلى اهلل عليو كسلمرىسيوؿي اللًَّو قاؿ: قاؿ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى  - ّّٔٓ

الًقيهىا ًمٍن ذيرّْيًَّتًو ًإذلى يػىٍوـً  ـى مىسىحى ظىٍهرىهي فىسىقىطى ًمٍن ظىٍهرًًه كيلُّ نىسىمىةو ىيوى خى اللَّوي آدى
اٍلًقيىامىًة كىجىعىلى بػىٍُتى عىيػٌٍتىٍ كيلّْ إًٍنسىافو ًمنػٍهيٍم كىبًيصنا ًمٍن نيورو 

ـى ْٗ . ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى آدى
ٍل رىبّْ مىٍن ىىؤيالىًء قىاؿى ىىؤيالىًء ذيرّْيػَّتيكى فػىرىأىل رىجيبلن ًمنػٍهيٍم فىأىٍعجىبىوي كىبًيصي مىا فػىقىاؿى أى 

ا فػىقىاؿى ىىذىا رىجيله ًمٍن آًخًر األيمىًم ًمٍن ذيرّْيًَّتكى يػيقىاؿي  نػىٍيًو فػىقىاؿى أىٍل رىبّْ مىٍن ىىذى بػىٍُتى عىيػٍ
سىنىةن ( َٔ)قىاؿى ًستُّْتى ؟ تى عيٍمرىهي لىوي دىاكيدي. فػىقىاؿى رىبّْ كىٍم جىعىلٍ 

قىاؿى أىٍل رىبّْ زًٍدهي . ٓٗ
سىنىةن ( َْ)ًمٍن عيٍمرًل أىٍربىًعُتى 

اءىهي مىلىكي اٍلمىٍوًت فػىقىاؿى ٔٗ ـى جى . فػىلىمَّا انٍػقىضىى عيٍمري آدى
ـي ؟! اكيدى قىاؿى أىكىدلٍى تػيٍعًطهىا ابٍػنىكى دى  ٕٗ؟!أىكىدلٍى يػىٍبقى ًمٍن عيٍمرًل أىٍربػىعيوفى سىنىةن  قىاؿى فىجىحىدى آدى

ـي فػىنىًسيىٍت ذيرّْيػَّتيوي ! فىجىحىدىٍت ذيرّْيػَّتيوي  ـي فىخىًطئىٍت ذيرّْيػَّتيوي ! كىنىًسىى آدى «. ! كىخىًطئى آدى
 حىسىنه صىًحيحه. 
  ٖٗكالنسياف

                                                           
نػىٍيًو". صحيح!ِْٓ/ُُِب لفظ للًتمذل ) ْٗ  (: "فىًإذىا كيلُّ إًٍنسىافو مىٍكتيوبه عيٍمريهي بػىٍُتى عىيػٍ
 .(: قىٍد كىتىٍبتي لىوي عيٍمرى أىٍربىًعُتى سىنىةن ِْٓ/ُِ)ت  ٓٗ
 (: قىٍد جىعىٍلتي لىوي ًمٍن عيٍمرًل ًستُّْتى سىنىةن.ِْٓ/ُِ)ت  ٔٗ
 ( سىنىةو!!!َََُ(: قىٍد عىًجٍلتى قىٍد كيًتبى ذًل أىٍلفي )ِْٓ/ُِ)ت  ٕٗ
 النسيان والنسوانقاؿ شيخي أٛتد الشهايب اليمٍت حفظو اهلل: "آفة العلم:  ٖٗ

قاؿ عبد اهلل  ّٕٔالدارمي  )النساء(!" * كمن أسباب نسياف العلم لزـك ا١تعاصي! ركل
للقاسم: اين ألحسب الرجل ينسى العلم كاف يعلمو للخطيئة كاف يعملها. )حسُت 
سليم أسد: إسناده ضعيف( * كقاؿ الشافعي: شكوت إذل ككيع سوء حفظي.. 

 فأرشدين إذل ترؾ ا١تعاصي.. كأخربين بأف العلم نور.. كنور اهلل ال يهداه العاصي.
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 فمن أكل ناسيان ُب الصـو فبل ضَت عليو. 
كقاؿ *  أٍك شًرب ناًسيا. ،(: باب الٌصائًًم ًإذا أكلَْ/ّقاؿ البخارم )

ًإًف اٍستٍنثر فدخل اٍلماءي ُب حٍلًقًو ال بٍأس ًإٍف دٍل ٯتًٍلٍك. * كقاؿ اٍٟتسني ًإٍف  :عطاءه 
اًىده  ًإٍف جامع ناًسيا فبل : دخل حٍلقوي الذُّبابي فبل شٍيء علٍيًو. * كقاؿ اٍٟتسني ك٣تي

 شٍيء علٍيًو. 
: كىذا   .. كاهلل أعلمٗٗأبدا عجيب! ال يتصور ُب ذىٍتاألخَت قلتي

 :عًن الٌنيبّْ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رًضي الٌلوي عٍنوي  عٍن أيب ىيرٍيرة -ُّّٗ
 ًإذا نًسي فأكل كشًرب فٍلييًتٌم صٍوموي فًإ٪ٌتا أٍطعموي الٌلوي كسقاهي.

 كما اسكًتىوا عليو 
ٯتاًف مٍن كفر بًالٌلًو ًمٍن بٍعًد ًإٯتانًًو ًإاٌل مٍن أيٍكرًه كقلٍ قاؿ ربنا:  بيوي ميٍطمًئنّّ بًاإٍلً

 :]النحل كلًكٍن مٍن شرح بًاٍلكيٍفًر صٍدرا فعلٍيًهٍم غضبه ًمن الٌلًو ك٢تيٍم عذابه عًظيمه 
َُٔ] 

 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!
 
 الحديث األربعون 

أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم  :] عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ
 . [ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل :ٔتنكيب فقاؿ

                                                           
هلل أعلم: إنو غَت مستحيل. فقد قاؿ بعض السلف: إذا قاـ ذكر أما أنا فأقوؿ كا ٗٗ

كذكر عن عمر عليو السبلـ: الشباب )أنظر: إحياء الغزارل(.  الرجل ذىب ثلثا عقلو
 شعبة من اٞتنوف. فآّنوف إذا ذىب ثلثا عقلو ماذا تراه سيفعل؟! كاهلل أعلم كعلمو أًب.
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كإذا ! إذا أمسيت فبل تنتظر الصباح :ككاف ابن عمر رضي اهلل تعاذل عنهما يقوؿ
ركاه ! كمن حياتك ١توتك! كخذ من صحتك ١ترضك! أصبحت فبل تنتظر ا١تساء

 البخارم
 اهلل عليو كآلو كسلم ٔتنكيب فقاؿ أخذ رسوؿ اهلل صلى 

 ىذا من حسن تعليم النيب عليو الصبلة كالسبلـ. 
عٌلمًٍت  :( ُب باب اٍلميصافحًة: "قاؿ اٍبني مٍسعيودو ّٕ/ٖكقاؿ البخارم )

 الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم الٌتشهُّد ككفّْي بٍُت كٌفٍيًو".
 كن ُب الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل 

كا١تسافر اٟتقيقي لن ٭تمل كثَت األشياء ُب سفره فتثقلو. *  ىو ا١تسافر.
صلى اهلل عليو كسلم عٍن عٍبًد الٌلًو قاؿ ناـ رسيوؿي الٌلًو  - ُِٓٓركل الًتمذل 

» فقاؿ  .على حًصَتو فقاـ كقٍد أثٌر ًَب جٍنًبًو فقيٍلنا يا رسيوؿ الٌلًو لًو اٌٗتٍذنا لك ًكطاء
«.  الدُّنٍيا ًإاٌل كراًكبو اٍستظٌل ٍٖتت شجرةو ٍبيٌ راح كتركها ما ذًل كما لًلدُّنٍيا ما أنا ًَب 

 حسنه صًحيحه.
 إذا أمسيت فبل تنتظر الصباح 

 عًن اٍبًن عٌباسو  ُِْٔكالتسويف من جنود الشياطُت! ركل البخارم 
ًمن قاؿ الٌنيبُّ صلى اهلل عليو كسلم نًٍعمتاًف مٍغبيوفه ًفيًهما كًثَته : رًضي الٌلوي عنػٍهيما

 الٌناًس الصٌّْحةي كاٍلفراغ.
 كإذا أصبحت فبل تنتظر ا١تساء 
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جندا  ٓٓٔكجدت التسويف :(: عن أيب اٞتلد قاؿْٓ/ُٔب حلية األكلياء )
 من جنود إبليس قد أىلك خلقا من خلق اهلل كثَتا.

 كخذ من صحتك ١ترضك 
 فإف العامل ُب صحتو فاهلل يعتٍت بو ُب مرضو. 

ييٍكتبي لًٍلميساًفًر ًمٍثلي ما كاف يٍعملي ُب (: باب َٕ/ْقاؿ البخارم )
 :قاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم :أف أبا ميوسى ًمرارا يقيوؿي  -ِٔٗٗاإًلقامًة. 

 أٍك سافر كيًتب لوي ًمٍثلي ما كاف يٍعملي ميًقيما صًحيحا. ،ًإذا مًرض اٍلعٍبدي 
 كمن حياتك ١توتك 

 ه أيضا. فإف ا١تيت انتهى من العمل فانتهى أجر 
أٌف رسيوؿ اهلًل صلى اهلل  ،عٍن فضالة ٍبًن عيبٍيدو  -ََِٓعند أيب داكد لكن 

فًإنٌوي يٍنميو لوي عمليوي ًإذل  ،كيلُّ اٍلميًّْت ٮتيٍتمي على عمًلًو ًإاٌل اٍلميراًبط  :عليو كسلم قاؿ
 ُب سبيلك آمُت. قنا رباطا ز كييؤٌمني ًمٍن فٌتاًف اٍلقرٍبً. )صحيح( فاللهم ار  ،يٍوـً اٍلًقيامةً 

 ،عٍن أيب ىيرٍيرة -َّْٔكمن عجائب فضائل الرباط ما ركل ابن حباف 
فاٍنصرؼ الٌناسي كأبيو  ،ال بٍأس :ٍبيٌ ًقيل ،ففزًعيوا ًإذل الٌساًحلً  ،أنٌوي كاف ُب الرّْباطً 

ًٝتٍعتي رسيوؿ  :فقاؿ ،ما ييوًقفيك يا أبا ىيرٍيرة ؟ :فقاؿ ،فمٌر ًبًو ًإٍنسافه  ،ىيرٍيرة كاًقفه 
مٍوًقفي ساعةو ًُب سًبيًل الٌلًو خيػٍره ًمٍن ًقياـً لٍيلًة  :الٌلًو صٌلى الٌلوي علٍيًو كسٌلم يقيوؿي 

 . )إسناد صحيح(َُُاٍلقٍدًر ًعٍند اٍٟتجًر األٍسودً 
 كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!

                                                           
 ىو أف تقوؿ: سوؼ أفعل كسوؼ أعمل.  ََُ
ً فىسىوَّدىٍتوي صح  َُُ ُب اٟتديث: "نػىزىؿى اٟتىجىري األىٍسوىدي ًمنى اٞتىنًَّة كىىيوى أىشىدُّ بػىيىاضان ًمنى اللَّْبى

ـى". )ت( عن ابن عباس.  خىطىايىا بىًٍت آدى
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 الحديث الحادي واألربعون 

قاؿ رسوؿ اهلل  :أيب ٤تمد عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما قاؿ] عن 
 ال يؤمن أحدكم حتى يكون ىواه تبعا لما جئت بو :صلى اهلل عليو كآلو كسلم

]. 
 حديث حسن صحيح ركيناه ُب كتاب اٟتجة بإسناد صحيح

 عن أيب ٤تمد عبد اهلل بن عمرك بن العاص 
ىذا كاف شهَتا بكثرة العبادات. كمن  أحد العبادلة األربعة. كصاحبنا

(: عن ُٖٗ/ِعجائب قصص العيٌباد ما أكدعو الشيخ سيد سابق ُب فقو السنة )
٤تمد بن معن الغفارم قاؿ: " أتت امرأة إذل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو 
فقالت: يا أمَت ا١تؤمنُت: إف زكجي يصـو النهار، كيقـو الليل، كأنا أكره أف أشكوه 

فقاؿ ٢تا: نعم الزكج زكجك، فجعلت تكرر  -عمل بطاعة اهلل عز كجل كىو ي -
ىذا القوؿ كيكرر عليها اٞتواب. * فقاؿ لو كعب االسدم: يا أمَت ا١تؤمنُت ىذه 
ا١ترأة تشكو زكجها ُب مباعدتو إياىا عن فراشو، فقاؿ عمر: كما فهمت كبلمها 

لو: إف امرأتك ىذه فاقض بينهما. * فقاؿ كعب: علي بزكجها، فأٌب بو، فقاؿ 
 تشكوؾ. * قاؿ: أُب طعاـ، أك شراب؟ ك قاؿ: ال.

.. أ٢تى خليلي عن فراشي . فقالت ا١ترأة: يا أيها القاضي اٟتكيم رشده
! كال ترده. .. زىده ُب مضجعي تعٌبده. مسجده .. هناره . .. فاقض القضا كعبي

 .. فلست ُب أمر النساء أٛتده!. كليلو ما يرقده
.. . .. أين امرؤ أذىلٍت ما نزؿٍ . زٌىدين ُب النساء كُب اٟتجلٍ فقاؿ زكجها: 

 .. كُب كتاب اهلل ٗتويف جلٍل!. ُب سورة النحل كُب السبع الطوؿٍ 
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.. . .. نصيبها ُب أربع ١تن عقلٍ . فقاؿ كعب: إف ٢تا عليك حقا يا رجلٍ 
 ٍب قاؿ: إف اهلل عز كجل قد أحل لك من النساء فأعطها ذاؾ كدع عنك العلٍل!

فقاؿ عمر: كاهلل ما . فلك ثبلثة أياـ كلياليهن تعبد فيهن ربك، مثٌت كثبلث كرباع
 أدرم من أم أمريك أعجب؟

 .َُِأمن فهمك أمر٫تا، أـ من حكمك بينهما؟ اذىب فقد كليتك قضاء البصرة
 ال يؤمن أحدكم حىت يكوف ىواه تبعا ١تا جئت بو 

ًإذا قضى الٌلوي كرسيوليوي أٍمرا أٍف  كما كاف ًلميٍؤًمنو كال ميٍؤًمنةو قاؿ ربنا: كما 
 يكيوف ٢تيمي ا٠تًٍَتةي ًمٍن أٍمرًًىٍم كمٍن يٍعًص الٌلو كرسيولوي فقٍد ضٌل ضبلال ميًبينا

 [ّٔ :]األحزاب
فبل ٬توز ١تؤمن أف ٬تد حرجان ٦تا قضى بو النيب عليو الصبلة كالسبلـ! 

رى كىافى ٭تيىدّْثي أىنَّوي أىفَّ ا -َِٖٕكاعترٍب من ىذه القصة درسان: ركل البخارم  لزُّبػىيػٍ
خىاصىمى رىجيبلن ًمنى األىٍنصىاًر قىٍد شىًهدى بىٍدرنا

]!!![ ًإذلى رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو  َُّ
فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو  ،كسلم ُب ًشرىاجو ًمنى اٟتٍىرًَّة كىانىا يىٍسًقيىاًف ًبًو ًكبلى٫تيىا

يىا زيبػىيػٍري ٍبيَّ أىٍرًسٍل ًإذلى جىارًؾى فػىغىًضبى األىٍنصىارًمُّ فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى  كسلم لًلزُّبػىٍَتً اٍسقً 
أىٍف كىافى اٍبنى عىمًَّتكى ؟! فػىتػىلىوَّفى كىٍجوي رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ٍبيَّ قىاؿى  ،اهللً 

ليغى اٞتٍىٍدرى فىاٍستػىٍوعىى رىسيوؿي  اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ًحينىًئذو اٍسًق ٍبَّ اٍحًبٍس حىىتَّ يػىبػٍ
ارى عىلىى الزُّبػىٍَتً ًبرىٍألو  ،حىقَّوي لًلزُّبػىٍَتً  كىكىافى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم قػىٍبلى ذىًلكى أىشى

                                                           
ىذا كاهلل قصة ٚتيلة عجيبة. كىي دالة على أف لؤلبكار ما للرجاؿ من الشهوة!  َُِ

 فالناس كلهم بنو آدـ كآدـ من تراب. كالنساء شقائق الرجاؿ!
: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اللَّوي ُِِٔٓلكن األمر كما ركل أٛتد ) َُّ ( عىٍن جىابًرو، قىاؿى

يًٍبيىةى. )صحيح. كاإلسناد حسن(عىلىٍيًو كىسىلَّمى: لىٍن يىٍدخيلى النَّ   ارى رىجيله شىًهدى بىٍدرنا كىاٟتٍيدى
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سىعىةو لىوي كىًلؤلىٍنصىارًمّْ فػىلىمَّا أىٍحفىظى األىٍنصىارًمُّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم 
لزُّبػىٍَتً حىقَّوي ًُب صىرًيًح اٟتٍيٍكًم قىاؿى عيٍركىةي قىاؿى الزُّبػىيػٍري كىاللًَّو مىا أىٍحًسبي ىىًذًه اٍستػىٍوعىى لً 

نػىهيٍم{  اآليىةى نػىزىلىٍت ًإالَّ ُب ذىًلكى }فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 اآليىةى.

 حديث حسن صحيح 
ف رٛتو اهلل قولو تصحيحو ىذا. قاؿ سلطاف بن سرام يؤخذ على ا١تؤل

الشمرم ُب التلخيص ا١تعُت على شرح اإلربعُت للشيخ العبلمة ٤تمد بن صاحل 
ىذا التصحيح من ا١تؤلف كقاؿ: رٛتو اهلل  (: تعٌقب ابن رجبُٕٗ/ُالعثيمُت )

* لكن معٌت  َُْاٟتديث ال يصح، كلذلك ٭تسن تتبع شرح ابن رجب رٛتو اهلل 
يث بقطع النظر عن إسناده صحيح، كأف اإلنساف ٬تب أف يكوف ىواه تبعا اٟتد

 ١تا جاء بو صلى اهلل عليو كسلم.
 ريكّْيناه ُب كتاب اٟتجة بإسناد صحيح

ريٌكيناه: بضم الراء ىذا ىو الصواب ُب قراءتو! قاؿ ُب مرعاة ا١تفاتيح 
 ٟتجة.(: "ريٌكيناه" بصيغة آّهوؿ أم: ركاه لنا صاحب كتاب اِٗٔ/ُ)

إف قلت: أم كتاب ىذا؟ فاٞتواب بعوف العبلـ الوىاب: كتابه ألفو 
 ،الشيخ أبوالفتح نصر بن إبراىيم ا١تقدسي الشافعي الفقيو الزاىد نزيل دمشق

يتضمن ذكر  ،ككتابو ىذا ىو "كتاب اٟتجة على تاركى سلوؾ طريق احملجة"
 أصوؿ الدين على قواعد أىل اٟتديث كالسنة. )ا١ترعاة(

                                                           
(: قاؿ ابن رجب: "تصحيح اٟتديث بعيد جدا من َّٔ/ُُب مرعاة ا١تفاتيح ) َُْ

كجوه". ٍب ذكرىا، إف شئت الوقوؼ عليها فارجع إذل شرحو ألربعُت النوكم 
 (.ِِٖ)ص
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نعيم ُب كتاب  صاحب ا١ترعاة: كاٟتديث أخرجو أيضا اٟتافظ أبوقاؿ 
كأبو  ،َُٓكاٟتكيم الًتمذم ،كأبو بكر بن عاصم األصبهاين ،كالطرباين ،األربعُت

كنسبو الشيخ األلباين  ،حسن غريب. كا٠تطيب :نصر السجزل ُب اإلبانة كقاؿ
 َُٔأخرجاه ُب أربعينهما. :قاؿ ،كابن عساكر ،للحسن بن سفياف

  تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم!كاهلل
 
 الحديث الثاني واألربعون 

 :ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ :] عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ
غفرت لك على ما كان ، إنك ما دعوتني ورجوتني، يابن آدم: قال اهلل تعالى

 . منك وال أبالي
 .غفرت لك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يا ابن آدم

، ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب األرض خطايا، يا ابن آدم
 حديث حسن صحيح :[ ركاه الًتمذم كقاؿ ألتيتك بقرابها مغفرة

 عن أنس 

                                                           
ٔٓ٘
ستدرؾ، كغَت اإلماـ الًتمذم اٟتكيم الًتمذم غَت اٟتاكم النيسابورم صاحب ا١ت 

 صاحب السنن.

ٔٓٙ
كثَت من العلماء صنفوا األربعينات، كذلك ٟتديث ضعيف كرد ُب ذلك، ككتبت كهلل  

اٟتمد: األربعوف الزيدانية ُب دعاء ا١تسلم للمسلم، كاألربعوف الدعوية، كٖتقيق األربعُت 
ألربعينات النافعات بإذف اهلل احملرابية، كاألربعوف ُب فضائل األذكار الكبار، كغَتىا من ا

 تبارؾ كتعاذل.
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إماـ دار كليس ىو كالد اإلماـ مالك بن أنس. فإف مالكا كنيتو أبو ٛتزة. 
كليس من  التابعُتكبار أتباع كاف من  ،  رٛتو اهللكرأس ا١تتقنُت ككبَت ا١تتثبتُت ا٢تجرة 

 التابعُت. كما ُب التقريب.
 يابن آدـ إنك ما دعوتٍت كرجوتٍت غفرت لك على ما كاف منك كال أبارل 

 حٌدث -ََٗٓعند أيب داكد دائم الرجاء لرٛتة اهلل تعاذل. فإذان فا١تؤمن 
.. .يا أبًت ًإينّْ أٍٝتعيك تٍدعيو كيٌل غداةو  :أنٌوي قاؿ أًلبًيوً  ،عٍبدي الٌرٍٛتًن ٍبني أيب بٍكرة

ًإينّْ ًٝتٍعتي رسيوؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم يٍدعيو ًًٌّٔن فأنا أيًحبُّ أٍف أٍسنٌت  :فقاؿ
ًب الٌلهيٌم رٍٛتتك دعواتي اٍلمٍكريك  :كقاؿ رسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم.. .ًبسيٌنًتوً 
ال ًإلو ًإاٌل أٍنت.  ،كأٍصًلٍح رل شٍأين كيٌلوي  ،فبل تًكٍلًٍت ًإذل نٍفًسي طٍرفة عٍُتو  ،أٍرجيو

 )كبٍعضيهيٍم يزًيدي على صاًحًبًو. حسن اإلسناد(
 يا ابن آدـ لو بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتٍت غفرت لك 

عٍن أىًب سًعيدو  - ُْٖٕ مسلمكقصة قاتل ا١تائة ا١تشهورة كىي عند 
كاف ًفيمٍن كاف قٍبلكيٍم رجيله قتل » قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ا٠ٍتيٍدرًلّْ أٌف نًبٌ الٌلًو 

ًتٍسعة كًتٍسًعُت نٍفسا فسأؿ عٍن أٍعلًم أٍىًل األٍرًض فديٌؿ على راًىبو فأتاهي فقاؿ ًإنٌوي 
. فقتلوي فكٌمل بًًو ًمائة ٍبيٌ سأؿ قتل ًتٍسعة كًتٍسًعُت نٍفسا فهٍل لوي ًمن تٍوبةو فقاؿ ال

عٍن أٍعلًم أٍىًل األٍرًض فديٌؿ على رجيلو عادلًو فقاؿ ًإنٌوي قتل ًمائة نٍفسو فهٍل لوي ًمٍن 
 تٍوبةو فقاؿ نعٍم كمٍن ٭تيوؿي بٍينوي كبٍُت التٌػٍوبًة؟! اٍنطًلٍق ًإذل أٍرًض كذا ككذا 

الٌلو معهيٍم كال تٍرًجٍع ًإذل أٍرًضك فًإهٌنا أٍرضي فًإٌف ًّٔا أيناسا يٍعبيديكف الٌلو فاٍعبيًد 
 سٍوءو!!! اٟتديث.

 ...يا ابن آدـ لو أتيتٍت بقراب األرض خطايا ٍب لقيتٍت ال تشرؾ يب شيئا 
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ضٌد ذلك من جاء ْتسنات كاٞتباؿ! لكن ليس ُب قلبو شيئ من اإلٯتاف. 
ًمليوا ًمٍن عملو فجعٍلناهي : كقًدٍمنا ًإذل ما عاآليةرم عليو ٕت، فاإلنساف كاٟتاؿ ىذه

 [ِّ ]الفرقاف ىباء مٍنثيورا
عٍن عاًئشة قالٍت قػيٍلتي يا رسيوؿ الٌلًو اٍبني  - َْٓركل مسلم كما 

ال » جيٍدعاف كاف ًَب اٍٞتاًىًلٌيًة يًصلي الٌرًحم كييٍطًعمي اٍلًمٍسًكُت فهٍل ذاؾ ناًفعيوي قاؿ 
يًن  يٍنفعيوي ًإنٌوي دٍل يقيٍل يٍوما ربّْ اٍغًفرٍ   «.ذًل خًطيئىًت يٍوـ الدّْ

 مغفرة 
 إعلٍم رٛتك اهلل أف ا١تغفرة شيئ عظيم من أعظم األشياء. 

أف كمصداؽ كبلمي ىذا ( لكن الناس ال يتنبهوف إذل ىذه ا١تسألة فلنتنبٍو ٨تن!)
النيب عليو الصبلة كالسبلـ أكصى بسؤاؿ ا١تغفرة ألحب الناس إليو من النساء 

 كالرجاؿ. 
عىٍن  ،عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىٍمروك -ّْٖجاؿ فكما ركل البخارم أما من الر 
أىنَّوي قىاؿى لًرىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم عىلٍّْمًٍت  ،رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  ،أىيب بىٍكرو الصّْدّْيقً 

كىالى يػىٍغًفري  ،منا كىًثَتناديعىاءن أىٍدعيو بًًو ًُب صىبلىٌب قىاؿى قيًل اللَّهيمَّ ًإينّْ ظىلىٍمتي نػىٍفًسي ظيلٍ 
الذُّنيوبى ًإالَّ أىٍنتى فىاٍغًفٍر رل مىٍغًفرىةن ًمٍن ًعٍنًدؾى كىاٍرٛتىًٍٍت ًإنَّكى أىٍنتى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي. * 

: كُب ركاية: ظلما كبَتا.  : بل قلتي قاؿ النوكم: تقرأه أنت "ظلما كثَتا كبَتا". قلتي
 "ظلما كبَتا". كاهلل أعلم. نقرأه حينان "ظلما كثَتا" كحينا

 ،يىا رىسيوؿى اهللً  :قىالىتٍ  عىٍن عىاًئشىةى  -َّٖٓابن ماجة ركل فأما من النساء 
لىةى اٍلقىٍدًر مى  بُّ اٍلعىٍفوى  :تػىقيوًلُتى  :؟ قىاؿى ا أىٍدعيوأىرىأىٍيتى ًإٍف كىافػىٍقتي لىيػٍ اللَّهيمَّ ًإنَّكى عىفيوّّ ٖتًي

. )صحيح(  فىاٍعفي عىٍتّْ
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فإف أىم شيئ ُب اآلخرة: ا١تغفرة رٛتك اهلل على سؤاؿ ا١تغفرة. فاحرٍص 
أجارنا اهلل من النار كالرٛتة. فبا١تغفرة ننجو من النار. كبالرٛتة ندخل اٞتنة. 

يػٍري قاؿ ربنا: * كأدخلنا جنتو آمُت أمُت آمُت.  كىقيٍل رىبّْ اٍغًفٍر كىاٍرحىٍم كىأىٍنتى خى
 [ُُٖ :]ا١تؤمنوف الرَّاًٛتًُتى 

كاهلل تعاذل أعلم كعلمو أًب كاٟتمد هلل على ما أفاض علينا من النعم! كقد 
على أرض اهلل تعاذل. تعاذل ًب ٚتع كترتيب ىذا الشرح ُب بعض مساجد اهلل 

اهلل أكرب كبَتا كاٟتمد هلل كثَتا. ٛتدا فاٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات. 
)كتبتو  جهو الكرمي كعظيم سلطانو.كما ينبغي ٞتبلؿ ك ،  يواُب نعمو كيكافئ مزيده

 َُٕببناهنا كقالتو بلساهنا: عيٍت ش. ح.(
 [فهرس  ]

                                                           
ٔٓ7
ًِّ الجاويُّ )العربً لإلبن، والجاوي لألب(: جزى هللا أختً فً هللا   قال المعلق أبو زٌدان العرب

األستاذة عٌنً ش ح اإلندونٌسٌة على ما أهدْت إلٌنا من كتاب نفٌس، له نفعه إن شاء هللا تعالى، 
اإلسالمٌة. وقد انتهٌت فعسى هللا أن ٌنفع به الكاتبة والمعلق والمقّدم والقارئ والناشر وجمٌع األمة 

م،  ٖٕٔٓهـ موافقا لـــ  ٖٗٗٔبحمد هللا فً التعلٌق على هذا الشرح النفٌس فً أول رمضان سنة 
فً مكتب المعهد العالً لتحفٌظ القرآن والفكر اإلسالمً "ابن عباس" كالتٌْن للدكتور معٌن دٌن 

 هللا.
 . (( الكتاببقٌدوا العلم )) م: وأخٌرا: أختتم تعلٌقً هذا بقول النبً علٌه الصالة والسال

 .(( منهومان ال ٌشبعان، طالب علم وطالب دنٌا)) وبقوله علٌه الصالة والسالم: 
. والحمد (( وإن عباد هللا لٌسوا بالمتنعمٌن(( ))  إنما العلم بالتعلم)) وبقوله علٌه الصالة والسالم: 

 هلل.



  - ٕٕٔ - 
 

 ٕص  – ُاٟتديث 
 ُٔ ص – ِاٟتديث 
 ِّ ص – ّاٟتديث 
 ّٓ ص – ْاٟتديث 
 ُْ ص – ٓاٟتديث 
 ّْ ص – ٔاٟتديث 
 ْٗ ص – ٕاٟتديث 
 ْٓ ص – ٖاٟتديث 
 ٔٓ ص – ٗاٟتديث 
 ٗٓ ص – َُاٟتديث 
 ّٔ ص – ُُاٟتديث 
 ٓٔ ص – ُِاٟتديث 
 ٕٔ ص – ُّاٟتديث 
 ٗٔ ص – ُْاٟتديث 
 ِٕ ص – ُٓاٟتديث 
 ْٕ ص – ُٔاٟتديث 
 ٖٕ ص – ُٕاٟتديث 
 ُٖ ص – ُٖاٟتديث 
 ْٖ ص – ُٗاٟتديث 
 ّٗ ص – َِاٟتديث 
 ٕٗ ص – ُِاٟتديث 

 ٗٗ ص – ِِاٟتديث 
 َُِ ص – ِّاٟتديث 
 َُٔ ص – ِْاٟتديث 
 ُُّ ص – ِٓاٟتديث 
 ُُٗ ص – ِٔاٟتديث 
 ُِّ ص – ِٕاٟتديث 
 ُِٕ ص – ِٖاٟتديث 
 ُِّ ص – ِٗاٟتديث 
 ُّٗ ص – َّاٟتديث 
 ُِْ ص – ُّاٟتديث 
 ُْْ ص – ِّاٟتديث 
 ُْٔ ص – ّّاٟتديث 
 ُْٖ ص – ّْاٟتديث 
 َُٓ ص – ّٓاٟتديث 
 ُٕٓ ص – ّٔاٟتديث 
 ُّٔ ص – ّٕاٟتديث 
 ُٔٔ ص – ّٖاٟتديث 
 َُٕ ص – ّٗاٟتديث 
 ُِٕ ص – َْاٟتديث 


